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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

4.1 Ruang lingkup penellitian 

Ruang lingkup keilmuan : Ilmu  Kesehatan  Anak  khusunya  bidang  tumbuh  

kembang 

4.2 Tempat dan waktu penelitian 

Ruang lingkup tempat : Posyandu wilayah kerja 5 puskesmas, Kota                

Semarang  

Ruang lingkup waktu  : Penelitian  dan  pengumpulan  data  dilakukan  pada  

bulan April-Mei 2015  

 

4.3 Jenis dan rancangan penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulaan data primer dan data sekunder 

di lapangan terhadap batita dan orang tua/pengasuh dengan sejumlah sampel 

tertentu di posyandu wilayah kerja 5 puskesmas, Kota Semarang 

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai, maka penelitian yang digunakan ialah 

observasional dan pengumpulan data dilakukan secara bersamaan. Penelitian 

analitik menyangkut pengujian hipotesis, yaitu hubungan stimulasi keluarga 

dengan perkembangan batita  diuji secara statistik menggunakan aplikasi 

pengolahan data statistik. 
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Gambar 4. Skema studi cross sectional 

4.4 Populasi dan sampel penelitian 

4.4.1 Populasi target 

Populasi target penelitian ini adalah semua batita yang berada di wilayah 

Semarang. 

4.4.2. Populasi terjangkau 

Populasi terjangkau pada penelitian ini ialah batita yang ikut posyandu di 

wilayah kerja Puskesmas Rowosari, Puskesmas Poncol, Puskesmas Karanganyar, 

Puskesmas Halmahera, dan Puskesmas Ngesrep, Kota Semarang. 

4.4.3. Sampel  

Sampel penelitian diperoleh dari populasi sesuai dengan kriteria-kriteria 

sebagai berikut: 

Sampel 

penelitian 

Stimulasi 

keluarga baik 

Stimulasi 

keluarga kurang 

Suspek gangguan 

perkembangan (+) 

Suspek gangguan 

perkembangan (-) 

Suspek gangguan 

perkembangan (+) 

Suspek gangguan 

perkembangan (-) 



44 
 

4.4.3.1 Kriteria inklusi 

1) batita usia 3-36 bulan 

2) batita dengan pengasuh ibu atau pengasuh pengganti 

3) Ibu dan batita bersedia menjadi responden 

4.4.3.2 Kriteria ekslusi 

1) Riwayat hamil ibu yang bermasalah seperti hipertensi kehamilan/ 

preklampsia, infeksi berat, terpapar zat kimia berbahaya, radiasi, mekanik, 

merokok dan alkoholisme berat selama kehamilan 

2) Terdapat riwayat prematur, ikterik dan asfiksia neonatorum 

3) Batita yang didiagnosis gizi buruk, retardasi mental, autisme, cerebral 

palsy, mengalami kelainan kongenital mayor/sindroma genetik. 

4) Terdapat riwayat sakit berat pada batita seperti sakit yang kronis, infeksi 

HIV, Polio dan infeksi susunan saraf pusat. 

5) Secara klinis memiliki kelainan neurologis. 

6) Lingkar kepala batita tergolong microcephaly atau macrocephaly 

7) Riwayat kekerasan pada batita (kekerasan fisik, emosional/psikologis dan 

penelantaran anak) 

4.4.4 Cara sampling 

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode Cluster Sampling. Kota 

Semarang dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu wilayah utara, barat, selatan, timur, dan 

tengah. Dari masing-masing wilayah diambil satu puskesmas secara acak. Subjek 

penelitian diambil di posyandu wilayah kerja puskesmas tersebut. 
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4.4.5 Besar sampel 

Sesuai dengan rancangan penelitian besar sampel dihitung dengan rumus besar 

sampel untuk rancangan cross sectional. Besar proporsi stimulasi keluarga dengan 

perkembangan batita belum diketahui sehingga diperkirakan besarnya adalah 50% 

(P=0,5) maka Q=1-P=1-0,5=0,5. Besarnya ketepatan relatif ditetapkan oleh peneliti 

sebesar 15% (d=0,15). Besarnya Zα=1,96 untuk α=0,05. Perhitungannya sebagai 

berikut:90, 91 

𝑛 =
𝑍𝛼2 × 𝑃 × 𝑄

𝑑2
 

𝑛 =
1,962 × 0,5 × 0,5

0,152
 

𝑛 = 43 

Berdasarkan perhitungan di atas dibutuhkan minimal 43 batita sebagai subyek 

penelitian 

4.5 Variabel penelitian 

4.5.1 Variabel bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah stimulasi keluarga. 

4.5.2 Variabel terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah perkembangan batita secara umum, 

perkembangan motorik halus, perkembangan motorik kasar, perkembangan bahasa, 

dan perkembangan personal sosial batita yang dinilai dengan Kuesioner Pra 
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Skrining Perkembangan (KPSP). Tes Kuesioner Pra Skrining Perkembangan 

(KPSP) diisi oleh peneliti. 

4.5.3 Variabel perancu 

Variabel perancu dalam penelitian ini adalah sosial ekonomi 

4.6 Definisi operasional 

Tabel 3. Definisi operasional 

Variabel Definisi Operasional Hasil Ukur Skala 

Stimulasi 

Keluarga 

Semua keadaan dalam 

keluarga baik secara 

langsung maupun tidak 

langsung berperan dalam 

proses belajar anak agar 

tumbuh kembang anak 

berjalan dengan baik. 

Stimulasi keluarga diukur 

berdasarkan kuesioner 

Home Observation of The 

Measurements of The 

Environment (HOME) dari 

Caldwell yang telah 

diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia dinilai 

selama sekitar 45 sampai 

90 menit wawancara. 

 Stimulasi 

keluarga 

kurang: skor 

HOME<60% 

 Stimulasi 

keluarga baik: 

skor HOME 

≥60% 

Nominal 

Perkembangan Perkembangan yang diukur 

adalah perkembangan 

secara menyeluruh, 

perkembangan motorik 

kasar, perkembangan 

motorik halus, 

perkembangan bahasa dan 

perkembangan personal 

sosial 

 Suspek 

gangguan 

perkembangan/

meragukan 

 Perkembangan 

batita normal 

 

Nominal 
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Tabel 3. Definisi operasional 

Variabel Definisi Operasional Hasil Ukur Skala 

Perkembangan diukur 

dengan menggunakan 

Kuesioner Pra Skrining 

Perkembangan (KPSP) 

sesuai dengan tahapan usia 

Perkembangan 

Motorik Kasar 

Perkembangan gerakan 

yang berhubungan dengan 

kemampuan anak 

melakukan pergerakan dan 

sikap tubuh yang 

melibatkan otot-otot besar. 

Perkembangan motorik 

kasar diukur dengan 

Kuesioner Pra Skrining 

Perkembangan (KPSP) 

 Gagal 

melaksanakan 

satu/ lebih tugas 

pada sektor 

motorik kasar 

 Mampu  

melaksanakan 

semua tugas 

pada sektor 

motorik kasar 

Nominal 

Perkembangan 

Motorik halus 

Perkembangan gerakan 

berhubungan dengan 

kemampuan anak 

melakukan gerakan yang 

melibatkan bagian tubuh 

tertentu dan dilakukan oleh 

otot-otot kecil serta 

memerlukan koordinasi 

yang cermat.  

Perkembangan motorik 

halus diukur dengan 

Kuesioner Pra Skrining 

Perkembangan (KPSP) 

 Gagal 

melaksanakan 

satu/ lebih tugas 

pada sektor 

motorik halus 

 Mampu 

melaksanakan 

tugas pada 

sektor motorik 

halus 

 

Nominal 

Perkembangan 

Bicara dan 

Bahasa 

Perkembangan baik 

komunikasi aktif maupun 

pasif. Perkembangan 

bahasa diukur dengan 

Kuesioner Pra Skrining 

Perkembangan (KPSP) 

 Gagal 

melaksanakan 

satu/ lebih tugas 

pada sektor 

bicara dan 

bahasa 

 Mampu 

melaksanakan 

tugas pada 

Nominal 
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Tabel 3. Definisi operasional 

Variabel Definisi Operasional Hasil Ukur Skala 

sektor bicara 

dan bahasa 

Perkembangan 

Personal Sosial 

Kemandirian anak untuk 

melakukan aktivitas sehari-

hari.  Perkembangan 

personal sosial diukur 

dengan Kuesioner Pra 

Skrining Perkembangan 

(KPSP) 

 Gagal 

melaksanakan 

satu/lebih tugas 

pada sektor 

personal sosial 

 Mampu 

melaksanakan 

tugas pada 

sektor personal 

sosial 

Nominal 

Status Sosial 

Ekonomi 

Status sosial ekonomi 

keluarga adalah pekerjaan, 

pendapatan, pendidikan 

ayah, kekayaan yang 

dimiliki, jumlah anak, 

tempat tinggal serta sarana 

dan prasarananya. Status 

sosial ekonomi diukur 

dengan skor Bistok Saing  

 Skor 9-12: 

status sosial 

ekonomi 

rendah 

 Skor 13-17: 

status sosial 

ekonomi 

sedang 

 Skor 18-27: 

status sosial 

ekonomi tinggi 

Ordinal 

4.7 Cara pengumpulan data 

4.7.1 Bahan/ alat penelitian 

1) Kuesioner Home Observation for The Measurement of The Environment 

(HOME) yang telah dimodifikasi berupa terjemahan ke dalam bahasa 

Indonesia dan sudah divalidasi realibitasnya sebagai alat menilai kualitas 

stimulasi keluarga  
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2) Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) sebagai alat untuk 

mengukur perkembangan batita secara umum serta perkembangan dari 

sektor motorik kasar, motorik halus, bahasa dan personal sosial 

Data diambil oleh 2 pemeriksa untuk menghindari subyektifitas pada ke dua 

pemeriksa, maka dilakukan uji kappa yaitu uji yang mengukur kesesuaian variabel 

berskala nominal dikotom dari hasil pengamatan dari 2 pemeriksa. Nilai kappa pada 

penelitian ini adalah 0,898 untuk pengambilan data menggunakan HOME dan 0,9 

untuk pengambilan data menggunakan KPSP tergolong sangat baik dengan 

konfidensi 95%. 

4.7.2 Jenis data 

Jenis data merupakan data primer dan data sekunder. Data primer terdiri atas 

kualitas stimulasi keluarga yang diperoleh dari pengisian kuesioner Home 

Observation for Measurement of The Environment (HOME) yang dimodifikasi dan 

Perkembangan batita diukur dengan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan 

(KPSP). 

Data sekunder berupa identitas responden, antara lain nama, usia, jenis 

kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi. Gambaran 

umum lokasi penelitian juga merupakan dari data sekunder. 
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4.7.3 Cara kerja 

1) Mengajukan izin ke Kesbangpolinmas dan Dinas Kesehatan Kota Semarang 

2) Mengajukan izin ke Puskesmas dan posyandu (tempat penelitian) 

3) Pada awal penelitian dijelaskan kepada orang tua responden tentang tujuan 

penelitian, manfaat penelitian ini, prosedur wawancara, pengisian 

kuesioner, dan kerahasiaan data yang dikumpulkan peneliti. 

4) Setelah orang tua responden setuju, diminta bukti persetujuan tertulis 

dengan membubuhkan tanda tangan pada lembaran informed consent 

5) Orang tua yang bersedia menjadi responden diwawancarai oleh peneliti 

mengenai kualitas stimulasi keluarga 

6) Batita diperiksa perkembangannya oleh peneliti dengan menggunakan 

Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) 
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4.8 Alur penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Alur Penelitian 

4.9 Analisis data 

Data yang terkumpul telah dilakukan data cleaning, coding, tabulasi dan data 

entry ke dalam komputer. Analisis data meliputi analisis deskriptif dan uji hipotesis. 

Analisis deskriptif data yang berskala nominal dan ordinal dinyatakan dalam 

distribusi frekuensi dan persen. 

Data yang diperoleh telah diolah dengan aplikasi pengolah data statistik. Uji 

hipotesis dilakukan dengan analisis bivariat. Analisis bivariat menggunakan Chi-

Square. Pemaknaan statistik uji Chi-Square dengan tingkat kepercayaan 95%. Uji 

Batita di Posyandu dan Puskesmas 

Kriteria Inklusi 

Wawancara kuesioner stimulasi keluarga dengan Kuesioner HOME 

Stimulasi keluarga baik Stimulasi keluarga kurang 

Pemeriksaan dengan Kuesioner Pra 

Skrining Perkembangan (KPSP) 

Pengolahan dan analisis data 

Penyusunan Laporan 

Kriteria Ekslusi 
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Chi-Square menggunakan data kategorik (Nominal dan ordinal), data tersebut 

diperoleh dari hasil perhitungan. Penentuan hasil dari uji tersebut didapat dengan 

melihat nilai p, 

 Jika p≤0,05 maka terdapat hubungan bermakna antara variabel yang diuji 

 Jika p>0,05 maka tidak terdapat hubungan bermakna antara variabel yang 

diuji 

4.10 Etika penelitian 

Penelitian telah disetujui dan mendapatkan ethical clearance dari Komite Etik 

Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro/RSUP Dr. 

Kariadi Semarang dengan nomor surat 146/EC/FK-RSDK/2015 dan ijin dari 

instansi terkait. Subjek penelitian telah diminta persetujuannya dalam bentuk 

informed consent setelah diberi penjelasan tentang maksud dan tujuan dari 

penelitian. Subjek berhak menolak dan keluar dalam keikutsertaan tanpa ada 

konsekuensi apapun dan sesuai keinginannya. Seluruh informasi terkait penelitian 

yang diberikan oleh subjek merupakan hal yang rahasia dan menjadi tanggung 

jawan peneliti. Seluruh biaya yang diperlukan dalam penelitian ini ditanggung oleh 

peneliti. 
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4.11 Jadwal penelitian 

Tabel 4. Jadwal penelitian 

No Kegiatan Bulan 

1 2 3 4 5 6 

1 Penyusunan 

Proposal 

      

2 Ujian Proposal       

3 Pengambilan 

data 

      

4 Analisis data dan 

evaluasi 

      

5 Penyusunan 

laporan hasil 

      

6 Seminar hasil 

penelitian 

      

 


