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BAB 3 

MOTODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai desain penelitian, kerangka kerja, populasi, 

sample, dan teknik sampling, variable penelitian, definisi operasional, 

pengumpulan data dan etika penelitian. 

3.1 Desain penelitian 

Desain penelitian adalah suatu sumber yang sangat penting dalam 

penelitian, yang memungkinkan pemaksimalan kontrol beberapa faktor yang bisa 

mempengaruhi beberapa akurasi suatu hasil (Nursalam, 2008). 

Berdasarkan tujuan penelitian, desain yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Deskriptif yang terdiri atas penelitian studi kasus, survey, study 

perkembangan, study lanjut, analisis documenter, dan analisis kecenderungan 

(Furchan 2004, dalam Hidayat 2010). 

Dalam penelitian ini menggunakan metode survey penelitian dalam 

pengambilan desain deskriptifnya yang pada penelitian ini bertujuan untuk 

mengumpulkan tentang informasi tentang variable (Hidayat, 2010). 
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3.2 Kerangka Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 3.2 Kerangka kerja Identifikasi dukungan keluarga ibu hamil yang 

melakukan kunjungan antenatal care Di Puskesmas Krembangan 

Selatan Surabaya. 

 

Populasi : Seluruh ibu hamil yang memeriksakan ANC di puskesmas krembangan 

selatan sebanyak 320 orang pada bulan januari  2016 

Sampling (Consecutive  Sampling) 

Sampel 

Sebagian ibu hamil yang memeriksakan kehamilan (ANC) di puskesmas krembangan 

selatan Surabaya selama 2 minggu  

Desain penelitian : (Deskriptif Observasional) 

 

Variabel Independent : 

Identifikasi Dukungan keluarga  

 

Pengumpulan data : Kuesioner 

 

Penyajian hasil penelitian 

 

Pembahasan dan kesimpulan 
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3.3 Populasi,Sampel, dan Teknik Sampling 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah  sekelompok individu atau objek yang memenuhi syarat 

tertentu. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang memeriksakan 

ANC di Puskesmas Krembangan Selatan Surabaya  

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah bagian populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel pada penelitian ini adalah 

seluruh ibu hamil yang memeriksakan ANC di Puskesmas Krembangan Selatan 

Surabaya yang pengambilannya memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. 

1. Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi yaitu kriteria dimana subjek penelitian dapat mewakili 

sampel penelitian yang memenuhi syarat sebagai sampel. 

Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Ibu hamil yang bersedia menjadi responden 

2. Ibu hamil trimester III 

3. Ibu hamil yang tingal dengan keluarga. 

4. Ibu hamil yang dapat membaca dan menulis 

2. Kriteria Eksklusi 

Kriteria Eksklusi yaitu kriteria dimana subjek penelitian tidak dapat 

mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel 

penelitian. 

Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Ibu hamilyang tidak melakukan kunjungan ANC  
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3.3.3 Teknik Sampling 

Sampling  adalah  proses  menyeleksi sampel dari populasi untuk dapat 

mewakili populasi. Pada penelitian ini sampel diambil dengan cara Consecutive 

Sampling adalah pemilihan sampel dengan menetapkan subjek yang memenuhi 

kriteria penelitian yang dimasukkan dalam penelitian sampai kurun waktu 

tertentu, sehingga jumlah klien yang diperlukan terpenuhi. 

3.4 Variabel Penelitian Dan Definisi Oprasional 

3.4.1 Variabel Independent 

Variabel Independen adalah  suatu variabel yang nilainya menentukan variabel 

lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah identifikasi dukungan 

keluarga. 

Tabel 3.5 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator Alat Ukur Skala Score 

1.  Independen: 

Identifikasi 

dukungan 

keluarga  

Dukungan keluarga 

yang diberikan 

kepada ibu hamil 

dari suami,  orang 

tua, saudara dari 

suami dan saudara 

dari istri.  

Bentuk dari 

dukungan 

keluarga :  

1. Dukungan 

infomasio

nal  

2. Dukungan 

instrumen  

3. Dukungan 

penilaian 

4. Dukungan 

emosional 

 

Lembar 

Kuisioner 

Nominal 

 

 

Nominal  

 

 

 

 

Nomila  

1. Pemberian 

saran, 

sugesti, 

informasi  

 

2. Kebutuhan 

makanan 

dan 

minuman, 

istirahat,terj

adinya 

penderita 

dan 

kelelahan 

 

 

3. Support, 

penghargaan

, perhatian. 
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Nominal    4. Dukungan 

afeksi, 

kepercayaan

, perhatian, 

mendengark

an dan 

didengarkan

.  

 

 

3.5.  Pengumpulan Data, Pengelolahan Data, Dan Analisa Data 

3.5.1  Instrumen 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebarkan kepada 

responden. Instrumen penelitian disusun berdasarkan literatur dalam penelitian ini 

yaitu kuesioner yang berisi data yang mengacu pada kerangka konsep. Kuesioner 

ini terdiri dari 2 sesi yaitu : sesi 1 mengenai demografi, sesi 2 mengenai dukungan 

keluarga yang ter diri atas dukungan informasi, dukungan instrumen, dukungan 

emosional, dukungan penilaian sebayak 17 pertayaan. Kuesioner juga telah 

dilakuan uji validitas dan reabilitas oleh peneliti terdapat 15 responden, dari 17 

peryataan kuesioner dengan nilai cronbach’s alpha yang didapatkan  adalah 770 

sehingga dapat disimpulkan bahwa butir peryataan dalam kuesioner  valid dan 

reliabel. 

3.5.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Peneliti akan melakukan penelitian di puskesmas krembangan selatan surabaya. 

 Pada waktu penelitian akan dimulai bulan Apil 2016. 
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3.5.3 Prosedur Pengumpulan Data 

1. Persiapan  

Pertama peneliti membuat surat izin pengambilan data awal, setelah 

mendapatkan surat izin pengambilan data awal dari Dekan Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kemudian peneliti 

mengajukan surat kedinkes Setelah mendapatkan izin pengambilan data 

awal peneliti memberikan surat izin tersebut pada tembusan surat yaitu 

kepala puskesmas krembangan selatan. Lalu setelah permohonan izin 

semua terselesaikan barulah peneliti mendapatkan data awal. 

2. Pelaksanaan  

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan menunggu ibu hamil 

pada saat kontrol kehamilan, dalam waktu dua mingggu di puskesmas 

krembangan selatan surabaya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

membagikan kuesioner kepada ibu hamil yang berada di puskesmas. 

peneliti menanyakan kepada ibu hamil tentang kesediaan mereka menjadi 

responden dengan wawancara sekaligus menjelaskan prosedur dan tujuan 

penelitian. Jika responden bersedia maka peneliti memberikan informed 

concent yang pengisiannya didampingi peneliti. Setelah itu peneliti 

memberikan kuesioner kepada responden, responden diberi  waktu 20 

menit untuk mengisi kuesioner 
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3.5.4  Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1. Tabulasi 

Dalam tabulating ini dilakukan penyusunan dan penghitungan data yang 

disajikan dalam bentuk table dan dilakukan evaluasi. Data-data yang 

didapat mulai dari observasi awal, data identifikasi dukungan keluarga, 

sampai dengan observasi akhir dikumpulkan kemudian disusun 

menggunakan table. 

2. Analisa Data  

1. Analisa data univariat 

Analisa data univariat adalah analisis statistik yang memperhitungkan 

faktor atau variable tunggal. pada penelitian ini data yang sudah dikumpulkan 

kemudian dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan cara 

mendeskriptifkan atau menggambarkan keadaan yang ada. 

3.6  Etika Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari program 

studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Surabaya dan atas izin dari kepala Puskesmas krembangan selatan. Penelitian ini 

akan dimulai dengan melakukan beberapa posedur yang berhubungan dengan 

etika penelitian yang meliputi : 

3.6.1 Lembar Persetujuan (Informed Concent) 

Lembar persetujuan diberi pada responden yang akan diteliti. Peneliti ini 

menjelaskan maksud dan tujuan riset yang dilakukan. Jika responden bersedia 

diteliti maka harus mennandatangani lembar persetujuan. Jika responden menolak 
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untuk diteliti maka peneliti tidak akan memaksa dan tetap menghormati haknya. 

Peneliti mengunakan lembar persetujuan untuk ditandatangani sebelum pengisian 

kuisioner. 

3.6.2 Tanpa Nama (Anonimity) 

Kerahasian identitas responden harus dijaga. Oleh karena itu peneliti tidak 

mencantumkan nama responden, hanya cukup memberikan nomer kode. 

3.6.3 Kerahasiaan Confidentially 

Peneliti wajib merahasiakan data-data yang sudah dikumpulkan oleh 

karena itu peneliti menjamin kerahasiaan dari identitas responden karena 

kelompok data tertentu saja yang akan disajikan atau responden sebagian hasil 

peneliti. Antara lain peneliti hanya mencantumkan kode respoden, usia, 

pendidikan, pekerjaan. 

3.7 Keterbatasan Peneliti  

Segala hal yang di paparkan dalam peneleliti ini masih terdapat kelemahan 

dan kekurangan. Berikut adalah beberapa poin kekurang yang menjadi 

keterbatasan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Proses penelitian ini mengunakana tehnik Consecutive Sampling. pada 

Consecutive Sampling itu seharunya penelitian selama 24 jam, tetapi peneliti 

tidak melakukan penelitian sampai 24 jam. 

2.  2 responden menolak saat di peneliti, melakukan penelitian. 


