
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitik

dengan pendekatan cross sectional yaitu penelitian yang variabel

independen dan variabel dependen diukur dalam waktu yang bersamaan

(Notoatmodjo, 2012).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada bulan September – Desember 2015

di ruang Perinatologi Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek dan

Rumah Responden.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bayi BBLR di ruang

perawatan Perinatologi Rumah Sakit Abdul Moeloek Tahun 2015.
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3.3.2. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih dengan cara tertentu

sehingga dianggap dapat mewakili populasinya. Rumus yang

digunakan untuk menentukan besar sampel analisis korelatif yaitu:

= +0,5 1 +1 − + 3
Keterangan :

Kesalahan tipe I (Z ) = 10% dengan hipotesis 1 arah = 1,28

Kesalahan tipe II (Zβ) = 20% = 0,84

Koefisien korelasi (r) = 0,6

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

= 1,28 + 0,840,5 1 + 0,61 − 0,6 + 3
= 13 bayi

Dengan estimasi Drop Out, sebesar := (1 − 10%)′ = 15 bayi

Dengan demikian, besar sampel adalah 15 bayi.
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3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah dengan

Consecutive Sampling.

3.3.4. Kriteria Inklusi dan Ekslusi

1. Kriteria Inklusi

a. Seluruh bayi BBLR dengan berat 1500 – 2499 gram.

b. Tidak terkait usia gestasi.

2. Kriteria Eksklusi

a. Memiliki penyakit kongenital.

b. Lokasi rumahnya sulit dijangkau secara geografis.

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1. Variabel bebas (Independent variable)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah frekuensi

pemberian ASI + susu formula BBLR.

3.4.2. Variabel terikat (Dependent variable)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pertambahan

panjang badan.
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3.5 Definisi Operasional

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel Bebas dan Variabel Terikat

No Variabel Definisi

operasional

Cara ukur Alat ukur Satuan

ukur

Jenis Data

1 Frekuensi
pemberian
ASI + Susu
Formula
BBLR

Rerata frekuensi
pemberian
minuman
alamiah untuk
semua bayi
(Behrman,
Kleigman &
Arvin, 1999) dan
dikombinasikan
dengan susu
formula yang
lebih bernutrisi
(BabyCentre
Medical
Advisory Board,
2012) dalam 1
hari selama 4
minggu setelah
bayi full feed.

Menghitung
frekuensi
pemberian
minum
dalam 3 hari
sekali

Kali
pemberian

Kali Ratio

2 Pertambahan
panjang
badan BBLR

Bertambahnya
ukuran panjang
badan bayi
(Hidayat, 2008)
yang diukur
setelah lahir dan
4 minggu setelah
bayi full feed

Pengukuran
dilakukan
dalam posisi
berbaring
lurus, mulai
dari vertex
sampai
dengan tumit.

Meteran
panjang
badan bayi

Centimeter
(cm) dan
milimeter
(mm)

Ratio

3 Bayi berat
lahir rendah
(BBLR)

Bayi dengan
berat badan lahir
< 2500 gram

Menimbang Timbangan Gram (gr) Ratio
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3.6 Instrumen Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Alat tulis

Alat yang digunakan untuk mencatat, melaporkan hasil penelitian. Alat

tersebut adalah pulpen, kertas, dan pensil.

2. Pengukur panjang badan

Alat tersebut digunakan untuk mengukur panjang badan bayi.

3. Lembar informed consent

Lembar persetujuan untuk menjadi responden penelitian

3.7 Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan data

sekunder.

3.7.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari

sumber pertamanya. Data primer diperoleh dengan melakukan

pemeriksaan antropometri secara langsung dengan menggunakan

pengukur panjang badan kepada responden yaitu bayi BBLR yang

terpilih menjadi responden. Kemudian dilakukan observasi secara

langsung.
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3.7.2 Data Sekunder

Data sekunder biasanya telah tersusun dalam dokumen-

dokumen. Data sekunder diperoleh dari pihak rumah sakit berupa

keterangan mengenai rekam medik dari bayi BBLR dan jumlah bayi

BBLR yang dirawat di ruang perawatan Neonatologi rumah sakit

tersebut.
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3.8 Alur Penelitian

Prosedur penelitian ini dapat dijabarkan dalam alur berikut :

Tahap Persiapan

Tahap Pelaksanaan

Pembuatan proposal, perizinan etik

Pengumpulan bayi BBLR

Mengukur panjang badan bayi baru
lahir

Hitung frekuensi pemberian ASI +
susu formula BBLR setiap hari

Tidak memenuhi
kriteria inklusi
dan eksklusi

Memenuhi
kriteria inklusi
dan eksklusi

Memilah kriteria inklusi dan eksklusi

Penjelasan maksud dan tujuan
penelitian, serta pengisian informed

consent

Mengukur panjang badan bayi 4
minggu setelah bayi full feed

Tahap Pengolahan
Data

Pengolahan dan analisis data

Interpretasi data
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3.9 Pengolahan dan Analisis Data

3.9.1 Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data akan

diubah kedalam bentuk tabel, kemudian data diolah menggunakan

program statistik. Kemudian, proses pengolahan data menggunakan

program komputer ini terdiri dari beberapa langkah :

a. Editing, untuk melakukan pengecekan hasil pemeriksaan

antropometri apakah nilai pengukuran sudah tepat dan

didapatkan pada alat yang dipastikan telah dikalibrasi.

b. Coding, untuk mengkonversikan (menerjemahkan) data yang

dikumpulkan selama penelitian ke dalam simbol yang cocok

untuk keperluan analisis.

c. Data entry, memasukkan data ke dalam komputer.

d. Tabulasi, melakukan pengelompokkan data dalam tabel

sebagai bahan informasi.

3.9.2 Analisis Data

Analisis data terdiri dari :

1. Analisis Univariat

Analisa ini digunakan dengan menggunakan secara

deskriptif untuk menentukan distribusi frekuensi variabel

bebas dan variabel terikat.
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2. Analisis Bivariat

1. Uji normalitas

Data dilakukan uji normalitas Shapiro-Wilk

(sampel < 50) untuk melihat sebaran data, jika normal

dilakukan pengecekan asumsi linearitas. Jika data

diasumsikan linear maka dilakukan analisa bivariat yaitu

analisa yang digunakan untuk mengukur keeratan

hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas.

2. Uji korelasi

Analisa Bivariat yang digunakan adalah uji

Pearson. Jika sebaran data tidak normal dapat dilakukan

transformasi data atau menggunakan alternatif uji

Spearman dengan syarat asumsi data linear.

3.10 Etika Penelitian

Penelitian ini telah diajukan dan disetujui oleh Komisi Etik

Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung untuk

keperluan penelitian.


