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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Penentuan Lokasi, Waktu Dan Sasaran

1. Lokasi

Penelitiandilaksanakan di RSUD. Dr.H.Moch. Ansari Saleh

Banjarmasin.

2. Waktu

Waktu penelitiandilaksanakan pada tanggal 13 juli 2018.

3. Sasaran

Sasaran penelitian yang diambil peneliti adalah keseluruhan ibu hamil

yang mengalami pre eklampsia di RSUD. Dr.H.Moch. Ansari Saleh

Banjarmasin pada tahun 2018.Di Ruang VK.

B. Metode Penelitian Yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan metode survey analitik, yaitu survei atau

penelitian yang mencoba menggali bagaimana dan mengapa fenomena

kesehatan itu terjadi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

cross sectional, yaitu suatu penelitian dimana variabel bebas atau risiko

dan variabel terikat atau akibat dikumpulkan atau diukur pada waktu

bersamaan (Notoatmodjo,2010).

Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan cross

sectionaluntuk mengetahui hubungan antara Paritas dan Riwayat Pre

Eklampsia dengan Kejadian Pre Eklampsia Pada Ibu hamil di RSUD Dr.H.

Moch. Ansari Saleh Banjarmasin.
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C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Variabel mengandung pengertian ukuran atau ciri yang dimiliki

oleh anggota-anggota suatu kelompok yang berbeda dengan yang

dimiliki oleh kelompok lain. Definisi lain mengatakan bahwa variable

adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat, atau ukuran yang

dimiliki atau didapatkan oleh suatu penelitian tentang sesuatu konsep

pengertian tertentu, misalnya umur, jenis kelamin, pendidikan, status

perkawinan, pekerjaan, pengetahuan, pendapatan, penyakit dan

sebagainya (Notoatmodjo, 2012). Jenis variabel penelitian:

a. Variabel Bebas (Independen)

Variabel independen ini merupakan variabel yang menjadi

sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat).

Variabel ini juga dikenal dengan nama variabel bebas artinya bebas

dalam mempengaruhi variable lain, variabel ini punya nama lain

seperti prediktor, resiko, atau kausa (Hidayat, 2012). Variabel bebas

dalam penelitian ini adalah paritas dan riwayat preeklamsia.

b. Variabel Terikat (Dependen)

Menurut Hidayat (2012) definisi operasional adalah

mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan

karakteristik yang diamati, memungkinkan peneliti untuk

melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap

objek atau fenomena. Definisi operasional ditentukan berdasarkan

parameter yang dijadikan ukuran dalam penelitian. Variabel terikat

dalam penelitian ini adalah preeklamsia pada ibu hamil.
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2. Definisi Operasional

Tabel 3.1 : Definisi Operassional

No. Variabel Definisi
Operasional

Alat
Ukur Hasil Ukur Skala

1. Variabel

dependen

Kejadian
pre
eklampsia

Pre eklampsia
adalah
peningkatan
tekanan darah,
dan
pemeriksaan
laboratorium
dijumpai protein
di dalam urin

Register
persalinan

PER

PEB

Ordinal

2. Variabel

independe

nParitas

Paritas adalah
keadaan ibu
hamil yang
pernah
melahirkan bayi
hidup.

Register
persalinan

Tidak resiko

(2-3)

Beresiko

(1 &>3)

Ordinal

3. Riwayat
pre
eklampsia

Ibu hamil yang
Pernah
mengalamipre
eklampsia pada
kehamilan
sebelumnya
baik yang PER
maupun PEB

Register
persalinan

tidak

ya

Ordinal

D. Populasi DanSampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadi populasi

bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain.

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang

dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh
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subyek atau obyek itu (Sugiono,2012).

Populasi dalam penelitian adalah seluruh ibu hamil, yang tercatat dibuku

register vk bersalin. RSUD Ansari Saleh Banjarmasin tahun 2017.

Dimulai dari 1 Januari 2017 sampai 31 Desember 2017 yang

berjumlah376orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek

yang diteliti dan dianggap mewakili seluruhpopulasi (Notoatmodjo,

2012). Sampel pada penelitian ditentukan dengan rumus Slovin

(Arikunto, 2010).

n = N

1+ N (d2)

n = 376

1+ 376 (0,12)

n =    376

4,76

n = 78,9 atau 79 orang

Keterangan :

N : Populasi

n : Sampel

d : Tingkat Kesalahan yang bisa di terima 10%

Cara pengambilan sampel menggunakan nonprobability sampling

yaitu pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama

bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota

sampel. Teknik nonprobability sampling yang digunakan adalah quota

sampling merupakan pengambilan anggota sampel berdasarkan jumlah

yang diinginkan oleh peneliti. Kelebihan dari pengambilan menurut



31

jumlah ini adalah praktis karena jumlah sudah ditentukan dari awal..

Pengambilan sampel dapat dilaksanakan jika tersedia daftar subjek

yang dibutuhkan (Notoatmodjo, 2010).

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah

menggunakan data sekunder yakni data yang diambil dari buku register

persalinan untuk mengidentifikasi seluruh ibu yang mengalami preeklamsia

di Ruang VK RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin dari tanggal 1

Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Hidayat (2012) teknik yang digunakan dalam penelitian ini

adalah teknik dokumentasi yaitu merupakan teknik pengumpulan data

dengan cara mengambil data yang berasal dari buku registrasi.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara metode ceklist

yaitu memberikan formulir pengumpulan data yang diisi oleh peneliti

berdasarkan data di status pasien untuk memperoleh data paritas dan

kejadian preeklamsia dari buku register persalinan di Ruang VK Bersalin

RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin periode tanggal 1 Januari

2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Langkah-langkah pengolahan data adalah :

1. Pengolahan data

Pengolahan data dan tahap-tahap pengolahan data meliputi:
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a. Editing

Merupakan cara untuk memeriksa kembali kebenaran data yang

diperoleh atau dikumpulkan dan dapat dilakukan setelah data

terkumpul.

b. Coding

Merupakan kegiatan pemberian kode data yang bersifat nominal dan

ordinal dalam bentuk numerik, terhadap data yang terdiri atas

beberapa kategori yang memudahkan kembali melihat arti suatu kode

dari suatu variabel.

c. Tabulating merupakan pengolahan data yang telah didapatkan.

Pengolahan data ini disusun dan ditampilkan dalam bentuk table.

d. Entry

Adalah memindahkan data kedalam file komputer dengan bantuan

program komputer.

G. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mengubah data hasil penelitian menjadi

informasi yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan penelitian

(Sulistiyaningsih, 2011).

Pengolahan data dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Analisis Univariat

Analisis univariat yang dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil

penelitian. Pada umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan

distribusi dan persentase dari tiap variabel yaitu:

1) Paritas dan riwayat ibu yang mengalami preeklamsia.

2) Kejadian preeklamsia
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b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan 2 variabel yang diduga berhubungan atau

berkolerasi. Analisis bivariat dilakukan dengan membuat tabel silang

antara variabel bebas dan variabel terikat. Uji statistik yang digunakan

adalah Fisher’s exact test. Uji Fisher’s exact. Untuk mengetahui ada

tidaknya hubungan paritas dan riwayat preeklamsia dengan kejadian

preeklamsia pada ibu hamil.

Nilai kepercayaan yang dipakai dalam uji statistik adalah 95% dan

berdasarkan atas kesalahan 5% (α = 0,05). Perhitungan yang digunakan

padaFisher’s exact test untuk program komputerisasi. PadaFisher’s exact

test hanya digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan dua

variabel.

Interpretasi hasil pengolahan data adalah :

1). Bila p≤ 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima maka artinya ada

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

2). Bila p> 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak maka artinya tidak ada

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.


