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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan 

rancangan cross sectional yaitu suatu penelitian untuk mempelajari dinamika 

korelasi antara faktor-faktor risiko dengan efek, dengan cara pendekatan, 

observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (point time 

approach). Artinya, tiap subjek penelitian hanya diobservasi sekali saja dan 

pengukuran dilakukan terhadap suatu karakter atau variabel subjek pada saat 

pemeriksaan.63  

B. Rancangan Penelitian 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Rancangan Penelitian 

 

Ibu postpartum 

Ibu postpartum yang mendapat perawatan 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah ibu postpartum yang 

mendapat perawatan di RSUD Wonosari tahun 2017. 

2. Sampel 

Penghitungan sampel menggunakan rumus Lemeshow uji 

hipotesis beda dua proporsi dengan desain cross sectional. Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% 

dengan memakai derajat kemaknaan 5% dan power 95%. Rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut:  

n =  {Z1 − α/2 √2𝑃(1 − 𝑃) +  Z1 − β √𝑃1(1 − 𝑃1) + 𝑃2(1 − 𝑃2)}2  

(P1 - P2)2 

Keterangan: 

n : besar sampel minimum 

α : derajat kemaknaan (0,05) 

Z1-α/2 : 1,96 

β  : power (95%) 

Z1-β   : 1,64 

P2 : diketahui proporsi ibu dari penelitian Ristanti10 sebesar 29,2% = 

0,292 

OR : 1,8 (didapat dari penelitian Kramer25) 

P1 : P2 x OR = 0,292 x 1,8 = 0,526 

P : P1 + P2  = 0,526 + 0,292 = 0,409 

2 2 
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Berikut perhitungan besar sampel yang digunakan dalam penelitian: 

n={1,96√2.0,409(1 − 0,409)  +  1,64 √0,526(1 − 0,526) + 0,292(1 − 0,292)} 2 

 (0,526-0,292)2 

  ={1,96 √0,818(0,591)  +  1,64 √0,249 + 0,207} 2 

 (0,234)2 

  =( 1,96 . 0,697 + 1,64 . 0,675 )2 

 0,055 

  = 111,2 

Hasil perhitungan rumus uji hipotesis beda dua proporsi dengan 

cara manual, diperoleh 112 sampel. Total akhir sampel sebanyak 112 

sampel, maka peneliti menggenapkan jumlah tersebut menjadi 120 

sampel. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling 

untuk mendapatkan sampel yang representatif dari populasi. 

Kriteria yang ditetapkan sebagai sampel terdiri atas kriteria 

inklusi dan eksklusi sebagai berikut: 

a. Kriteria inklusi 

1) Ibu postpartum dengan catatan medis yang lengkap 

2) Ibu postpartum dengan persalinan per vagina 

b. Kriteria eksklusi 

1) Ibu postpartum dengan persalinan preterm 

2) Ibu postpartum dengan luka episiotomi 

3) Ibu postpartum dengan persalinan tindakan 

D. Waktu dan Tempat 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2018 s.d Maret 2019. 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di RSUD Wonosari Gunungkidul. 

E. Variabel Penelitian 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kejadian 

perdarahan postpartum. 

2. Variabel Independen 

Variabel independen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usia, 

paritas, jarak kelahiran, anemia, IMT, berat lahir, preeklampsia dan 

induksi persalinan. 

F. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Tabel 5. Definisi Operasional Variabel 

No Variabel 
Definisi 

Operasional 
Indikator Kategori 

Skala 

Data 

1. Usia 

Usia adalah waktu 

ibu sejak dilahirkan 
sampai hamil. 

Dari 

catatan 
medis 

Menurut Kodla47 

1. ≥36 tahun 

2. 31-35 tahun 

3. 26-30 tahun 
4. 21-25 tahun 

5. ≤20 tahun 

Ordinal 

2. Paritas 

Paritas adalah 

jumlah anak yang 

telah dilahirkan ibu 

baik yang lahir 

hidup maupun 

mati. 

Dari 

catatan 

medis 

Menurut Ristanti10 

1. Grandemultipara 

(melahirkan >4 anak) 

2. Multipara 

(melahirkan 2-4 anak) 

3. Primipara (belum 

melahirkan) 

Ordinal 

3. 
Jarak 

kelahiran 

Jarak kelahiran 

adalah waktu sejak 

kelahiran anak 

sebelumnya sampai 
kelahiran sekarang. 

Dari 

catatan 

medis 

Menurut Orji49 

1. <2 tahun 

2. ≥2 tahun 

3. Primipara 

Ordinal 

4. Anemia 

Anemia adalah 

penurunan kadar 

hemoglobin kurang 

dari 11g/dl dari 

pengukuran 

terakhir saat 

trimester III. 

Dari 

catatan 

medis 

Menurut Moncrieft34 

1. Anemia  

(Hb <11g/dl) 

2. Tidak Anemia  

(Hb ≥11g/dl) 

Nominal 
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5. IMT 

Penilaian status 

gizi ibu dengan 

membandingkan 

berat badan dengan 

tinggi badan ibu 

sesuai catatan dari 

ahli gizi. 

Dari 

catatan 

medis 

Menurut Gaillard52 

1. Obesitas  

(IMT ≥30 kg/m2) 

2. Overweight  

(IMT 25,0 – 29,9 

kg/m2) 

3. Normal 

 (IMT 18,5-24,9 kg/m2) 

4. Underweight 

(IMT <18,5 kg/m2) 

Ordinal 

6. Berat lahir 

Berat badan lahir 

adalah berat badan 

bayi yang telah 
ditimbang dalam 

waktu 1 jam 

pertama setelah 

lahir. 

Dari 
catatan 

medis 

Menurut Driessen7 

1. Makrosomia  

(berat >4000 g) 
2. Normal  

(berat 2500-4000 g) 

3. BBLR  

(berat <2500 g) 

Ordinal 

7. Preeklampsia 

Preeklampsia 

adalah komplikasi 

kehamilan dengaan 

tekanan darah 

tinggi, protein urin 

positif, dan 

pembengkakan 

pada ekstremitas 
berdasarkan 

diagnosa dokter. 

Dari 

catatan 

medis 

Menurut Yuliawati61 

1.  Ya 

(didiagnosa 

preeklampsia) 

2.  Tidak 

(tidak didiagnosa 

preeklampsia) 

Nominal 

8. 
Induksi 

persalinan 

Induksi persalinan 

adalah tindakan 

untuk stimulasi 

proses persalinan 

dengan pemberian 

obat uterotonika 

pada ibu hamil 

sesuai dengan 

intruksi dokter. 

Dari 

catatan 

medis 

Menurut Oyeless14 

1.  Ya 

(diberi uterotonika) 

2.  Tidak 

(tidak diberi 

uterotonika) 

Nominal 

9. 
 

 

Kejadian  
perdarahan  
postpartum 

Perdarahan 

postpartum adalah 

perdarahan 
pervaginam 500 ml 

atau lebih dan telah 

terdiagnosa oleh 

dokter. 

Dari 
catatan 

medis 

Menurut Rueda37 

1. Ya  

(perdarahan ≥500 ml) 
2. Tidak  

(perdarahan <500 ml) 

Nominal 

 

G. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang 

diperoleh dari rekam medis. 
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2. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan 

instrumen penelitian berupa tabel pengumpulan data dengan format yang 

sudah ditentukan oleh peneliti. 

H. Alat Ukur dan Bahan Penelitian 

Alat ukur atau instrumen dalam penelitian ini adalah format 

pengumpul data yang dibuat kolom-kolom dan lajur-lajur. Format tersebut 

meliputi nomor rekam medis, inisial nama, usia, paritas, jarak kelahiran, 

anemia, IMT, berat lahir, preeklampsia, induksi persalinan dan kejadian 

perdarahan postpartum. 

I. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar-

benar mengukur apa yang diukur. Reliabilitas adalah indeks yang 

menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat 

diandalkan. Dalam penelitian ini tidak menggunakan uji validitas dan 

reliabilitas karena hanya menggunakan data sekunder dari rekam medis.63  

J. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Proposal 

a. Peneliti mengurus izin studi pendahuluan di bagian akademik 

Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 

b. Peneliti menyusun proposal skripsi dan konsultasi pembimbing 

c. Peneliti melakukan presentasi proposal skripsi. 
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2. Tahap Persiapan Penelitian 

a. Peneliti mengurus pengantar izin penelitian di bagian akademik 

Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. 

b. Peneliti mengurus ethical clearence pada Komisi Etik Penelitian 

Kesehatan (KEPK) Politeknik Kementerian Kesehatan Yogyakarta.  

c. Peneliti mengajukan izin penelitian dari institusi pendidikan ke 

RSUD Wonosari. 

d. Peneliti mengajukan ethical clearence melalui KEPK RSUD 

Wonosari untuk mendapatkan ijin melakukan penelitian. 

3. Tahap Penelitian 

a. Peneliti melihat register persalinan tahun 2017 di ruang bersalin 

RSUD Wonosari. 

b. Peneliti mencatat nomor rekam medis pasien yang memenuhi 

kriteria inklusi dan eksklusi sebanyak 130 subjek dari 1140 total ibu 

postpartum tahun 2017. 

c. Peneliti mengambil 130 dari 120 sampel yang dibutuhkan untuk 

memudahkan peneliti jika terjadi exclude subjek berdasarkan kriteria 

inklusi dan eksklusi saat pengambilan data lengkap di rekam medis 

pasien. 

d. Peneliti melakukan pengambilan data di ruang rekam medis RSUD 

Wonosari berdasarkan data register yang sudah dipilih. 

e. Peneliti mengambil data responden dengan format pengumpul data. 
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f. Peneliti mengambil 20 rekam medis per hari sesuai dengan ketentuan 

dan melakukan hal yang sama di hari selanjutnya sampai 

mendapatkan 120 sampel. 

g. Peneliti mengexclude enam RM karena tidak sesuai dengan kriteria 

dan empat RM tidak diambil datanya karena sampel sudah 

mencukupi dari 130 sampel yang sudah dipilih.  

K. Manajemen Data 

1. Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan 

data dilaksanakan. Kegiatan dalam proses pengolahan data berupa 

memeriksa data, memberikan kode, dan penyusunan data.66  

Penjelasannya sebagai berikut: 

a. Memeriksa Data (Editing) 

Editing adalah memeriksa data yang telah dikumpulkan dari 

kartu atau buku resgister. Data yang terkumpul kemudian dilakukan 

pemeriksaan kesesuaian data, kelengkapan data dan keakuratan data, 

data yang tidak dibutuhkan atau tidak diambil. 

b. Memberi Kode (Koding) 

Untuk mempermudah pengolahan, semua variabel diberi 

kode terutama data klasifikasi. Memberikan kode numerik 

berdasarkan klasifikasi dalam definisi operasional variabel. 

1) Perdarahan Postpartum 

Kode 1 = Ya  
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Kode 2 = Tidak  

2) Usia 

Kode 1 = Usia ≥36 tahun 

Kode 2 = Usia 31-35 tahun 

Kode 3 = Usia 26-30 tahun 

Kode 4 = Usia 21-25 tahun 

Kode 5 = Usia ≤20 tahun 

3) Paritas 

Kode 1 = Grandemultipara  

Kode 2 = Multipara 

Kode 3 = Primipara 

4) Jarak kelahiran 

Kode 1 = Jarak <2 tahun 

Kode 2 = Jarak ≥2 tahun 

Kode 3 = Primipara 

5) Anemia 

Kode 1 = Ya  

Kode 2 = Tidak  

6) IMT 

Kode 1 = Obesitas  

Kode 2 = Overweight  

Kode 3 = Normal 

Kode 4 = Underweight 
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7) Berat Lahir 

Kode 1 = Makrosomia  

Kode 2 = Normal 

Kode 3 = BBLR 

8) Preeklampsia 

Kode 1 = Ya 

Kode 2 = Tidak 

9) Induksi Persalinan 

Kode 1 = Ya 

Kode 2 = Tidak 

c. Memindahkan Data (Transfering) 

Data yang sudah diberi kode dipindahkan ke dalam program 

komputer sesuai kategori masing-masing. 

d. Penyusunan Data (Tabulasi) 

Penyusunan data merupakan pengorganisasian data 

sedemikian rupa agar dengan mudah dapat dijumlah, disusun, dan 

ditata untuk disajikan dan dianalisis. 

2. Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan bantuan program 

komputer. Berikut merupakan tahap-tahap analisa dalam penelitian ini. 

a. Analisis Univariat 

Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Bentuk 
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analisis univariat dalam penelitian ini adalah distribusi frekuensi dan 

presentase kejadian perdarahan postpartum serta faktor-faktor yang 

berperan seperti: usia, paritas, jarak kelahiran, anemia, IMT, berat 

lahir, preeklampsia dan induksi persalinan.63 

b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat adalah statistik yang dapat digunakan 

peneliti untuk menerangkan keeratan hubungan antara dua variabel. 

Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga 

berhubungan atau berkorelasi.63,67 

Setelah data terkumpul, dianalisis dengan menggunakan uji 

chi square dengan taraf kesalahan 5% atau 0,05 dari hasil uji statistik 

ini dapat disimpulkan adanya hubungan 2 variabel tersebut 

bermakna atau tidak bermakna. Derajat kepercayaan pada penelitian 

ini sebesar 95%. Interval kepercayaan menunjukkan rentang yang 

diperoleh pada populasi terjangkau bila sampling dilakukan 

berulang-ulang.63,64  

c. Analisis Multivariat 

Analisis multivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan 

lebih dari satu variabel independen dengan satu variabel dependen. 

Sehingga dapat diketahui secara bersamaan hubungan antara usia, 

paritas, jarak kelahiran, anemia, IMT, berat lahir, preeklampsia dan 

induksi persalinan dengan kejadian perdarahan postpartum. Analisis 

multivariat yang dipakai adalah regresi logistik dikarenakan variabel 
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terikat berupa variabel kategorik. Variabel yang dapat dimasukan ke 

dalam analisis multivariat adalah variabel yang pada analisis bivariat 

mempunyai nilai p<0,25.63,68  

L. Etika Penelitian 

Kelayakan etik suatu penelitian kesehatan ditandai dengan adanya 

surat rekomendasi persetujuan etik dari suatu komisi penelitian etik 

kesehatan. Peneliti mendapatkan rekomendasi persetujuan etik dari Komisi 

Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Politeknik Kesehatan Kementrian 

Kesehatan Yogyakarta. Selanjutnya peneliti melakukan penelitian dengan 

menekankan etika meliputi: 

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

Sebelum penelitian dimulai, peneliti meminta persetujuan kepada 

pihak rumah sakit yaitu bagian diklat dan bagian rekam medis dengan 

menyerahkan surat izin penelitian. Peneliti menjelaskan kepada pihak 

rumah sakit 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) 

Semua informasi yang didapatkan dijaga kerahasiannya oleh 

peneliti. Peneliti menjaga privasi dan kerahasiaan data rekam medis yang 

telah diambil dengan tidak membicarakan kepada orang lain dan nama 

subjek akan ditulis dengan inisial bukan nama terang. Selain itu hanya 
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data-data tertentu yang dilaporkan oleh peneliti dalam hasil 

penelitiannya. 

3. Keadilan dan keterbukaan (respect for justice and inclusiveness) 

Peneliti menerapkan sistem keadilan dan keterbukaan yaitu semua 

ibu postpartum 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. 

Hasil dari penelitian yang peneliti lakukan diharapkan bermanfaat bagi 

tenaga kesehatan dalam memberikan konseling atau asuhan kebidanan 

kepada ibu yang sedang mempersiapkan kehamilannya. 

M. Kelemahan Penelitian 

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari register 

pasien, kemungkinan ada variasi hasil pencatatan. Data tersebut dicatat 

oleh beberapa orang, sehingga kurang dapat menjamin validitas 

informasinya. 

2. Karena keterbatasan peneliti, penelitian ini hanya meneliti mengenai usia 

ibu, paritas, jarak kelahiran, anemia, IMT, berat lahir, preeklampsia dan 

induksi persalinan. Padahal masih banyak faktor risiko lainnya yang 

menyebabkan kejadian perdarahan postpartum. 
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3. Penelitian ini terdapat ketidaksesuaian antara variabel jarak kelahiran dan 

kriteria inklusi yang dicari terdapat ibu dengan primigravida, karena ada 

variabel paritas yang peneliti teliti sehingga mengharuskan primigravida 

masuk sabagai kriteria yang diteliti. 

N. Kesulitan Penelitian 

1. Penelitian ini berada di Kabupaten Gunungkidul yang menyulitkan 

peneliti karena lokasi jauh dari domisili peneliti sehingga membutuhkan 

waktu satu setengah jam untuk mencapai lokasi. 

2. Pengambilan data rekam medis subjek di ruang RM hanya bisa dilakukan 

oleh peneliti sendiri dan tidak boleh dibantu tim peneliti sehingga 

membutuhkan waktu yang lebih lama. 

3. Waktu pengambilan data penelitian ini bertepatan dengan hari aktif 

kuliah sehingga sedikit sulit mengatur waktu antara penelitian dan kuliah. 

 


