
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi, Waktu dari Sasaran Penelitian 

1. Lokasi Penelitian

Lokasi  penelitian  ini  di  laksanakan  di  ruang  nifas  RSUD Dr.  H.  Moch

Ansari  Saleh  Banjarmasin  Kalimantan  Selatan,  Rumah  Sakit  ini

merupakan salah satu Rumah Sakit milik Pemerintah.

Dipilihnya  RSUD Dr.  H.  Moch  Ansari  Saleh  sebagai  tempat  penelitian

karena  rumah  Sakit  ini  merupakan  Rumah  Sakit  yang  menjadi  pusat

rujukan dari dalam maupun luar kota Banjarmasin, sehingga kelengkapan

data lebih lengkap.

2. Sasaran Penelitian 

Sasaran dalam penelitian  ini  adalah  semua ibu nifas yang  mengalami

anemia yang di rawat di RSUD Dr. H. Moch Ansari Banjarmasin.

B. Metedologi Penelitian 

Penelitian ini  menggunakan metode penelitian dekskriptif  yaitu suatu

metedo  penelitian  yang  dilakukan  dengan  tujuan  utama  untuk  membuat

gambaran  atau  deskriptif  tentang  suatu  keadaan  secara  objektif

(Notoatmodjo, 2012). Penelitian  ini  dilakukan  dengan  melihat  gambaran

kejadian  anemia  pada  ibu  nifas  di  RSUD  DR.  H.  Moch  Ansari  Saleh

Banjarmasin.

C. Populasi dan Sempel 
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1. Populasi 

Populasi  adalah bagian dari  keseluruhan  objek  yang  akan diteliti

(Notoatmodjo, 2007).  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  ibu

nifas yang mengalami anemia yang di rawat di RSUD Dr. H. Moch Ansari

Saleh Banjarmasin pada tahun 2017 yang berjumlah 95 orang. 

2. Sampel 

Sampel  adalah  keseluruhan  objek  yang  diteliti  dan  dianggap

mewakili  seluruh  populasi.  Penelitian  ini  menggunakan  tehnik  Total

Sampling atau sampel jenuh yaitu semua populasi atau semua ibu nifas

dengan  anemia  di  ruang  nifas  RSUD  Dr.  H.  Moch  Ansari  Saleh

Banjarmasin tahun 2017.

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Varibel Penelitian 

 Variabel adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat atau

ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh satuan penelitian tentang suatu

konsep pengertian tertentu. Variabel  dalam penelitian ini  yaitu  kejadian

anemia ibu nifas.

2. Definisi Operasional

 Definisi  operasional  adalah  mendefinisikan  variabel  secara

operasional berdasarkan krakteristik yang diamati, memungkinkan peneliti

untuk  melakukan  observasi  atau  pengukuran  secara  cermat  terhadap

objek  dan  fenomena,  definisi  operasional  ditentukan  berdasarkan

parameter  yang  di  jadikan  ukuran  dalam  penelitian  sedangkan  cara

pengukuran dimana variabel dapat diukur ditentukan karakteristiknya.

3.1 Definisi operasional 
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Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Hasil ukur Skala
Ukur

Kejadian
anemia
pos
partum

Rendahnya  kadar
hemoglobin  dalam
darah  kurang  dari
normal  pada  ibu
post partum

  Check list Tidak  anemia  :
Hb10,0-13,0 gr%
Anemia  ringan :
Hb 8,0-9,9 gr% 
Anemia sedang :
Hb 6,0-7,9gr%
Anemia  berat  :
Hb <6 gr%
(Sumber:
Haribowo, 2008)

     Ordi
nal    

E. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data

sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari data tahunan

di RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin, data dari rekam medik dan

register RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin Tahun 2017. 

F. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dengan melihat dokumentasi  (buku register)

yaitu  dengan pengumpulan data  melalui  rekam medik dan register  ruang

nifas di RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin Tahun 2017.

G. Analisa Data

1. Penyusunan Data



Pada  penelitian  ini  data  yang  diambil  adalah  data  sekunder.  Setelah

melalui tahap pengumpulan data, data lalu di edit kemudian memeriksa

kembali apakah data yang diperoleh releven. 

2. Klasifikasi data 

Klasifikasi  data  yaitu  usaha  menggolongkan,  mengelompokkan  dan

memilih  data  berdasarkan  klasifikasi  tertentu  yang  telah  dibuat  dan

ditentukan oleh peneliti.

3. Pengolahan data

Pengolahan  data  dilakukan  untuk  melihat  gambaran  kejadian  anemia,

disajikan  melalui  tabel  dan  perhitungan  presentasi  kejadian  anemia

berdasarkan  factor  klasifikasi  dengan  cara  menjumlahkan  semua

frekuensi kejadian  sesuai variabel yang telah ditentukan kemudian dibagi

dengan banyaknya jumlah observasi dengan rumus 

F
% = 100%

 N

Keterangan : 

% = Persen yang dicari

F = Skor yang didapat

N = Skor maksimal




