
31 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian survei analitik pendekatan case 

control.  Case control suatu penelitian survei analitik yang menyangkut 

bagaimana faktor risiko dipelajari dengan menggunakan pendekatan 

retrospective. Dengan kata lain, efek (penyakit atau status kesehatan) 

diidentifikasi pada saat ini, kemudian faktor risiko diidentifikasi ada atau 

terjadinya pada waktu yang lalu.
27
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Gambar 3. Desain Penelitian 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.
28

 Populasi dapat juga 

diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/ subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
27

  

Dalam penelitian ini populasi adalah seluruh balita usia 7-59 bulan 

yang ada di wilayah kerja Puskesmas Koba Kabupaten Bangka Tengah 

yaitu sebanyak 2301orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh 

populasi penelitian.
28

 Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan simple random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel 

dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi itu.
28

 Dalam penelitian ini sampel diambil dengan cara 

megundi nomor rekam medik balita. Nomor rekam medik yang keluar 

melalui undian, maka akan ditetapkan sebagai sampel. Adapun sampel 

yang diambil harus memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi 

dan eksklusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kriteria Inklusi 

Data rekam medis lengkap yang meliputi: nomor rekam medis, identitas 

balita, jenis kelamin balita, usia balita, diagnosa penyakit, pendidikan 

ibu balita, pekerjaan ibu balita 
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b. Kriteria Eksklusi 

Balita dengan kelainan kongenital (labioschizis dan palatoschizis), 

jantung bawaan.  

Perhitungan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

         
   √      √           

        
 

     
     

              
 

     
  

             
 

Keterangan: 

Q = (1 – P) 

Q1 = 1 – P1 

Q2 = 1 – P2 

n = besar sampel yang diperlukan 

Zα = tingkat kemaknaan, dimana Zα = 1,96 (derajat kepercayaan 95%) 

Zβ = tingkat kekuatan, dimana Zβ = 0,84 (kekuatan 80%) 

OR = 3,095
11

 

P = proporsi gabung { ½ (P1+P2)} = 0,14 

P1 = proporsi paparan pada kelompok kasus = 0,20 

P2 = proporsi paparan pada kelompok kontrol = 0,07 

       

  
     √                   √                           

            
 

   
     √              √                        
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     √         √           

     
 

   
                          

     
 

   
            

     
 

   
       

     
 

   
    

     
        

Jadi besar sampel dalam penelitian ini adalah 109 balita untuk kelompok kontrol, 

dan 109 untuk kelompok kasus. 

C. Waktu dan Tempat  

1. Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan September 2018- Mei 

2019, dengan waktu pengambilan data tanggal 20 Februari 2019 - 22 

Februari 2019. 

2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Koba Kabupaten Bangka Tengah 

D. Variabel Penelitian dan aspek-aspek yang diteliti/ diamati 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Independen (Variabel Bebas) 

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen atau terikat.
27

  Variabel independen atau variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah pemberian ASI eksklusif. 
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2. Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 
27

 

Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah kejadian 

pneumonia. 

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

No Variabel Definisi Operasional Instrumen Hasil Ukur Skala 

1. Variabel 

Independen: 

 

Pemberian 

ASI eksklusif 

Pemberian ASI Eksklusif 

adalah memberikan hanya 

ASI saja tanpa 

memberikan makanan dan 

minuman lain kepada bayi 

sejak lahir sampai 

berumur 6 bulan, kecuali 

obat dan vitamin oleh ibu 

baik secara langsung, ASI 

perah, dan atau ASI donor 

kepada bayinya, 

berdasarkan rekam medik 

di Puskesmas Koba 

Data 

rekam 

medis 

1. Tidak 

( bila di rekam 

medis balita 

tercatat tidak 

mendapatkan 

ASI Eksklusif) 

2. Ya 

(bila di rekam 

medis tercatat 

balita 

mendapat ASI 

Eksklusif) 

  

Nominal 

2. Variabel 

Dependen: 

Kejadian 

pneumonia 

Balita yang didiagnosa 

pneumonia berdasarkan 

rekam medik di 

Puskesmas Koba 

Data 

rekam 

medis 

1. Pneumonia: 

bila di rekam 

medis 

Puskesmas 

Koba  balita 

pernah 

didiagnosa 

pneumonia 

pada tahun 

2018  

2. Tidak 

pneumonia; 

bila di rekam 

medis balita 

tidak memiliki 

riwayat 

pneumonia 

Nominal 

Karakteristik Balita dan Ibu 

3.  Jenis 

kelamin 

balita 

Jenis kelamin balita 

berdasarkan rekam medik 

di Puskesmas Koba 

Data 

rekam 

medik 

1. Laki-Laki 

2. Perempuan 

Nominal 
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4.  Umur balita Untuk kasus: Usia bayi 

dengan satuan bulan pada 

saat didiagnosa 

pneumonia di Puskesmas 

Koba pada tahun 2018 

Untuk kontrol: usia bayi 

dengan satuan bulan pada 

saat terakhir datang ke 

Puskesmas Koba untuk 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan pada tahun 

2018 

Data 

rekam 

medic 

1. 7-24 bulan 

2. 25-59 bulan 

Nominal 

5.  Pekerjaan 

Ibu 

Pekerjaan di luar ruamah 

yang memberikan 

penghasilan berdasarkan 

rekam medik di 

Puskesmas Koba 

Data 

rekam 

medic 

1. Bekerja 

(wiraswasta, 

pegawai 

swasta, 

PNS/TNI/ 

POLRI, 

buruh) 

2. Tidak 

Bekerja  

Nominal 

6.  Tingkat 

Pendidikan 

Ibu 

Jenjang tingkat 

pendidikan formal 

terakhir yang dicapai 

oleh ibu dan tertulis di 

rekam medik 

Data 

rekam 

medic 

1. Dasar 

(SD-SMP) 

2. Menengah 

(SMA) 

3. Tinggi 

(Perguruan 

TInggi) 

Ordinal 

 

F. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang 

dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah 

tersedia sebelum penelitian dilakukan. 
28

 Dalam penelitian ini data diambil 

dari data rekam medis balita di Puskesmas Koba tahun 2018. Data yang 

diambil meliputi inisial balita, umur balita, jenis kelamin balita, riwayat ASI 

eksklusif, pendidikan ibu dan pekerjaan ibu. 
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G. Alat Ukur/ Instrumen dan Bahan Penelitian 

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah format 

pengumpulan data dan master tabel. Format pengumpulan data berisi data 

masing-masing balita yang terdiri dari inisial balita, umur balita, jenis kelamin 

balita, riwayat ASI eksklusif, pendidikan ibu dan pekerjaan ibu. Master tabel  

adalah tabel  yang dibuat untuk merekap data yang telah ada di format 

pengumpulan data yang dibuat kolom-kolom dan lajur-lajur, meliputi nomor, 

inisial balita, umur balita,  jenis kelamin balita, riwayat pemberian ASI, 

pendidikan ibu, pekerjaan ibu. 

H. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: 

1. Prosedur Tahap Persiapan 

a. Peneliti mengajukan judul proposal skripsi. 

b. Peneliti mengurus perizinan untuk melakukan studi pendahuluan dari 

institusi pendidikan yang diajukan ke Dinas Kesehatan Bangka 

Tengah dan ditembuskan ke Puskesmas Koba. 

c. Peneliti melakukan studi pendahuluan ke Dinas Kesehatan Bangka 

Tengah dan Puskesmas Koba 

d. Peneliti menyusun proposal skripsi dan konsultasi dengan dosen 

pembimbing.  

e. Peneliti melakukan seminar, revisi, dan pengesahan proposal. 

f. Peneliti mengajukan ethical clearance di komisi etik Poltekkes 

Kemenkes Yogyakarta. 
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g. Peneliti mengurus perizinan dan administrasi sesuai dengan prosedur 

yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Tengah yang diteruskan ke 

Puskesemas Koba 

h. Peneliti menyiapkan instrument penelitian antara lain:  format 

pengumpulan data, master tabel dan alat tulis. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Peneliti membentuk tim yang terdiri dari dua orang bidan yang 

bekerja di Puskesmas Koba Kabupaten Bangka. 

b.  Sebelum pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan penyamaan 

persepsi mengenai data yang harus didapatkan bersama tim.  

c. Setelah memiliki persepsi yang sama, tim melihat buku register, 

mencari balita yang  didiagnosis pneumonia untuk kelompok kasus, 

dan mencari balita yang tidak pneumonia untuk kelompok kontrol. 

Jumlah balita yang didiagnosa pnemumonia dengan menggunakan 

form MTBS pada tahun 2018 sebanyak 151, dan jumlah balita yang 

tidak pneumonia sebanyak 2150.  

d. Tim mencatat nomor rekam medik balita, kemudian mengambil 

sampel secara simple random sampling dengan mengundi nomor 

rekam medik. 

e. Tim mencari status balita di ruang rekam medik, kemudian melihat 

dan mencatat data yang diperlukan dalam penelitian di format 

pengumpulan data, dengan terlebih dahulu mencocokan dengan 

kriteria inklusi dan ekslusi. 
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f. Setelah jumlah data terpenuhi baik untuk kelompok kasus maupun 

kelompok kontrol, tim memindahkan data yang ada di format 

pengumpulan data ke master tabel. 

g. Master tabel yang telah diisi oleh tim dikirimkan ke peneliti melalui 

email.  

3. Tahap Penyelesaian 

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengkodean, dan 

penghitungan secara komputerisasi. Dilanjutkan dengan uji statistik dan 

penyusunan laporan keseluruhan skripsi dan penyajian hasil penelitian. 

I. Manajemen data 

1. Pengolahan Data 

Data yang sudah terkumpul, kemudian diolah melalui beberapa 

langkah sebagai berikut: 

a. Editing (memeriksa data) 

 Hasil wawancara, angket, atau pengamatan dari lapangan harus 

dilakukan penyuntingan (editing) terlebih dahulu. Secara umum editing 

adalah merupakan kegiatan untuk pengecekan dan perbaikan isian 

formulir atau kuesioner tersebut.
28

 Kegiatan ini dilakukan dengan 

pengecekan dan perbaikan terhadap data dari  dokumentasi rekam medis  

Puskesmas Koba. 

b. Coding 

Coding adalah mengubah data berbentuk kalimat atau huruf 

menjadi data angka atau bilangan.
28
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1) Pemberian ASI Eksklusif 

1 = Tidak 

2 = Ya 

2) Kejadian Pneumonia 

1 = Pneumonia 

2 = Tidak Pneumonia 

3) Jenis Kelamin Balita 

1 = Laki-Laki 

2 = Perempuan 

4) Umur Balita 

1 = 7-24 bulan 

2 = 25-59 bulan 

5) Pekerjaan Ibu 

1 = Bekerja (wiraswasta, pegawai swasta, PNS/POLRI/TNI, 

buruh) 

2 = Tidak bekerja 

6) Tingkat Pendidikan Ibu 

1 = Dasar (SD, SMP) 

2 = Menengah (SMA) 

3 = Tinggi (Perguruan Tinggi) 

c. Memasukkan Data (Data Entry) atau Processing 

Processing data adalah data dalam bentuk kode dimasukkan ke 

dalam program atau software komputer.
28

Data identitas responden serta 
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data hasil identifikasi dimasukkan kedalam software komputer untuk 

diolah. 

d. Cleaning(Pembersihan Data) 

Apabila semua data dari setiap sumber data atau responden selesai 

dimasukkan, perlu dicek kembali untuk melihat kemungkinan-

kemungkinan adanya kesalahan-kesalahan kode, ketidaklengkapan, dan 

sebagainya, kemudian dilakukan pembetulan atau koreksi. Proses ini 

disebut pembersihan data (data cleaning).
28

 

2. Analisis Data 

a. Analisis Univariat 

Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan karakteristik setiap variabel dalam penelitian. Analisis 

univariat dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan 

distribusi frekuensi karakteristik sampel berdasarkan umur balita dan 

jenis kelamin balita, karakteristik ibu berdasarkan tingkat pendidikan 

dan jenis pekerjaan, pemberian ASI eksklusif dengan kejadian 

pneumonia, dengan rumus:  

 = 𝑓/  𝑥 100%  
 

Keterangan: 

 P = Persentase subyek pada kategori tertentu  

f = Σ sampel dengan karakteristik tertentu  

n = Σ sampel total 
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b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat bertujuan untuk menguji hubungan antara 

variabel bebas yaitu pemberian ASI eksklusif dengan variabel terikat 

yaitu kejadian pneumonia. Selain itu, analisa ini juga memberikan hasil 

tentang pembuktian dari hipotesis yang telah disampaikan bahwa ada 

hubungan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian pneumonia. 

1) Uji chi-square 

Pembuktian hipotesis menggunakan uji statistik chi-square 

dalam program software statistik komputer dengan derajat kemaknaan 

ρvalue = 0,05. Hasil uji statistik bermakna apabila ρvalue<0,05 yang 

berarti ada hubungan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian 

pneumonia. Hasil tidak bermakna apabila hasil analisis menunjukkan 

nilai ρ value> 0,05 yang berarti tidak ada hubungan pemberian ASI 

eksklusif dengan kejadian pneumonia. 

2) Uji OR (Odd Ratio) 

Peneliti menggunakan tabel 2x2 untuk mendapatkan besarnya 

Odd Ratio yang didapat dari hasil analisis hubungan pemberian ASI 

eksklusif dengan kejadian pneumonia. Berikut merupakan tabel 2x2 

pemberian ASI  dengan kejadian pneumonia. 

Tabel 2. Hubungan pemberian ASI Eksklusif dengan  Kejadian  

Pneumonia pada Balita 

Pemberian ASI 

Eksklusif  

Kejadian Pneumonia 

Jumlah Pneumonia Tidak 

Penumonia 

Tidak a B a+b 

Ya c D c+d 

Jumlah a+c b+d a+b+c+d 

Sumber: Sastroasmoro & Ismael (2011) 
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Keterangan: 

Sel a= kasus yang mengalami pejanan. 

Sel b = kontrol yang mengalami pejanan. 

Sel c = kasus yang tidak mengalami pejanan. 

Sel d = kontrol yang tidak mengalami pejanan. 

Odds Ratio = 
     

     
 

Apabila OR = 1 maka tidak ada pengaruh pemberian ASI eksklusif 

dengan kejadian pneumonia, jika OR < 1 maka pemberian  ASI 

eksklusif adalah faktor pencegah kejadian pneumonia, dan jika OR > 1 

maka tidak memberikan ASI eksklusif adalah faktor penyebab kejadian 

pneumonia.  

J. Etika Penelitian 

Peneliti mengajukan ethical clearance pada Komisi Etik Penelitian 

Kesehatan (KEPK) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta. 

Penelitian ini telah mendapatkan pembebasan persetujuan etik (exempted) 

dengan nomor surat: No. LB.01.01/KE-01/IV/100/2019. 

 Peneliti dalam melakukan penelitian hendaknya memegang teguh sikap 

ilmiah (scientific attitude) serta berpegang teguh pada etika penelitian. Secara 

garis besar, dalam melaksanakan sebuah penelitian ada empat prinsip yang 

harus dipegang teguh, yaitu: 

1. Menghormati harkat dan martabat manusia (respect for human dignity) 

Sebelum penelitian dilakukan, terlebih dahulu peneliti meminta 

persetujuan kepada pihak Puskesmas Koba Kabupaten Bangka Tengah yaitu 
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Tata Usaha dengan menyerahkan surat izin penelitian. Peneliti menjelaskan 

kepada pihak puskesmas tentang alur penelitian dan apa saja yang akan 

dilakukan di rumah sakit tersebut dengan tetap mematuhi peraturan yang ada 

di tempat penelitian. 

2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian (respect for privacy 

and confidentiality) 

a. Tanpa Nama (Anonim) 

Pada penelitian ini peneliti tidak mencantumkan nama asli dari 

pasien tetapi mencantumkan inisial dari nama pasien. 

b. Kerahasiaan (Confidentiality) 

Pada penelitian ini peneliti memberikan jaminan kerahasiaan, baik 

informasi maupun hasil penelitian yang akan diperoleh nantinya. Peneliti 

menjaga privasi dan kerahasiaan data rekam medis yang telah diambil 

dengan tidak membicarakan kepada orang lain. Selain itu, hanya data-

data tertentu yang dilaporkan oleh peneliti dalam hasil penelitiannya. 

3. Keadilan dan inklusivitas/ keterbukaan (respect for justice an 

inclusiveness) 

Peneliti menerapkan sistem keadilan dan keterbukaan yaitu semua 

balita yang memenuhi kriteria berhak menjadi subjek penelitian. 

4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (balancing 

harms and benefits) 

Sebuah penelitian hendaknya dapat memberikan manfaat 

semaksimal mungkin bagi masyarakat, termasuk bagi tenaga kesehatan. 
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Hasil dari penelitian yang peneliti lakukan, diharapkan bermanfaat bagi 

tenaga kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan anak. 

K.  Kelemahan Penelitian 

1. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari 

rekam medik Puskesmas Koba. Oleh karena itu, peneliti sangat bergantung 

pada data yang tertulis di rekam medik tanpa mengkaji langsung dengan 

responden. Sementara data ASI eksklusif sebaiknya dikaji secara langsung 

kepada responden agar tidak menimbulkan bias. 

2. Peneliti tidak mengontrol sebagian faktor yang kemungkinan ikut 

mempengaruhi kejadian pneumonia seperti berat badan lahir rendah, polusi 

udara, kepadatan tempat tinggal, imunisasi yang tidak memadai, dan 

defisiensi vitamin A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


