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BAB 4 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 4.1 Ruang lingkup penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah Bagian Ilmu kesehatan Anak, khususnya 

Sub Bagian Perinatologi dan Sub Bagian Neurologi. 

4.2 Waktu dan tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Bagian Ilmu Kesehatan Anak FK UNDIP/ RS Dr. 

Kariadi Semarang pada periode bulan Agustus 2006 sampai Juni 2007  

4.3 Jenis dan rancangan penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan rancangan Kohort 

Prospektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ket:   

 - EN : Ensefalopati Neonatal 

Asfiksia Neonatorum 

EN (+) 

EN (-) 

Gangguan perkembangan 

neurologis (+) 

     B I N S 

   3,4,5,6 bln 

Gangguan perkembangan 

neurologis (-) 

Gangguan perkembangan 

neurologis (+) 

Gangguan perkembangan 

neurologis (-) 
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4.4 Populasi dan sampel 

4.4.1 Populasi target 

   Populasi target adalah bayi Asfiksia dengan / tanpa Ensefalopati Neonatal.  

4.4.2 Populasi terjangkau 

   Populasi terjangkau adalah bayi Asfiksia dengan atau tanpa Ensefalopati 

Neonatal yang dirawat Neonatal Intensive Care Unit (NICU) dan Perawatan Bayi 

Risiko Tinggi (PBRT)  RS. Dr. Kariadi Semarang pada periode Agustus 2006 –  

Juni 2007. 

4.4.3 Sampel penelitian 

   Sampel Penelitian adalah bayi Asfiksia dengan atau tanpa Ensefalopati 

Neonatal yang dirawat di NICU dan PBRT RS. Dr. Kariadi Semarang pada 

periode Agustus 2006 - Juni 2007. dengan kriteria sebagai berikut:  

4.4.3.1 Kriteria inklusi 

- Bayi Asfiksia sedang dan berat dengan atau tanpa Ensefalopati  

   Neonatal (HIE grade 2) 

- Lahir cukup bulan 

- Berat lahir 2500gram – 4000 gram 

- Orang tua bersedia ikut dalam penelitian 

4.4.3.2 Kriteria eksklusi 

- Kelainan kongenital berat 

- Gangguan metabolik (Gula darah, Natrium, Kalsium) 

- Trauma persalinan dengan akibat Perdarahan intra kranial 

- Riwayat ibu dengan obat-obatan anti epileptik 
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4.4.4 Besar sampel penelitian 

Rumus besar sampel yang dipergunakan adalah rumus besar sampel 

untuk  uji hipotesis terhadap risiko relatif. Kejadian gangguan neurologis  

pada anak dengan atau tanpa riwayat Asfiksia Neonatorum diperkirakan 

besarnya adalah 40%.   Dengan besarnya Risiko Relatif (RR) untuk 

menderita gangguan perkembangan neurologis besarnya =2, kesalahan 

tipe I ( ) ditetapkan sebesar 5 % dan kesalahan tipe II ( ) ditetapkan 20 

%, maka besar sampel adalah:  

n1=n2= 

2

)21(

22112PQz

PP

QPQPz
 

Tingkat kemaknaan : P  = 0,05 ; z  = 1,96) 

 

RR = 2 ; P2 : (P1/P2 = 0,8  

P : (P1+P2/2) = 0,6 ; Q1 : (1-P1) = 0,2 ; Q2 : (1-P2) = 0,6 ; Q : (1-P) = 

0,4 

n = 17,9 

Besar sampel dibulatkan menjadi 20 untuk kelompok dengan 

Ensefalopati Neonatal akibat Asfiksia neonatorum dan 20 anak Asfiksia 

neonatorum. Sehingga total besar sampel adalah 40 anak.  

4.4.5 Metode sampling 

.   Pengambilan sampel dilakukan secara consecutive sampling dengan 

jumlah sampel minimal terpenuhi. 
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4.5   Variabel penelitian 

4.5.1   Variabel bebas 

1. Ensefalopati Neonatal akibat Asfiksia neonatorum.  

2. Asfiksia Neonatorum   

4.5.2   Variabel terikat 

  Gangguan perkembangan neurologis.  

4.5.3   Variabel perancu 

  a. Status gizi.  

  b. Infeksi intrakranial.  

4.6  Definisi operasional 

No Variabel Skala 

1. Asfiksia Neonatorum 

Suatu keadaan gagal bernafas secara spontan dan 

teratur segera atau beberapa saat sesudah lahir. 

Secara klinis didapatkan: 

 Bayi tidak bernapas atau napas gasping 

 Denyut jantung < 100X/menit 

 Kulit sianosis, 

yang segera dilakukan resusitasi, kemudian dinilai 

Skor Apgar ( menit pertama) dan Analisa gas darah. 
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No Variabel Skala 

Asfiksia sedang : Skor Apgar 4-6 

Asfiksia berat : Skor Apgar 0-3 + Ventilator 

Mekanik/ VTP (Ventilasi Tekanan Positip) 

Analisa gas darah 

Asidosis           :  pH < 7,35 ( N 7,35-7,45 ) 

Hipoksia          : P O2 < 80 mmHg ( N 83-108 )  

Hiperkarbia    : P CO2 > 45 mmHg ( N 35-45 ) 

Nominal  

2. Ensefalopati Neonatal 

Sindrom klinis dari fungsi neurologik yang 

terganggu pada hari-hari terawal kehidupan pada 

bayi cukup bulan, bermanifestasi berupa kesulitan 

memulai dan mempertahankan pernapasan, depresi 

tonus dan refleks, tingkat kesadaran subnormal, dan 

seringkali disertai kejang-kejang. Dalam klinis 

berupa: (Kriteria Sarnat dan Sarnat) 

Stage 1: Gelisah, tonus otot normal, reflek     

              menghisap lemah, reflek moro menurun,  

              pupil midriasis, tidak kejang. 

Stage 2: Letargi/mengantuk, hipotoni ringan, reflek  

              menghisap lemah/tidak ada, reflek moro  

              lemah, pupil miosis, kejang fokal/multifokal 

Nominal 
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No Variabel Skala 

Stage 3: Stupor, berespon hanya pada rangsangan  

              kuat, flaksid, reflek menghisap tidak ada,  

              reflek moro tidak ada, pupil reflek cahaya  

              buruk 

Dikatakan Ensefalopati Neonatal (+) apabila 

memenuhi kriteria HIE Stage 2  

3. Ensefalopati Neonatal akibat Asfiksia 

neonatorum  

Apabila di jumpai Ensefalopati Neonatal (+), dan 

Asfiksia Neonatorum (+) 

Nominal 

4 Kejang (umum, Subtle) 

Kejang umum 

Gerakan wajah dan ekstremitas yang teratur dan 

berulang;  Ekstensi atau fleksi tonik lengan atau 

tungkai, baik sinkron maupun tidak sinkron; 

Perubahan status kesadaran (bayi mungkin tidak 

sadar, atau tetap bangun tetapi tidak 

responsif/apatis); Apnea (napas spontan berhenti 

lebih 20 detik). 

Kejang subtle 

Gerakan mata berkedip, berputar dan juling yang 

Nominal 
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No Variabel Skala 

berulang;  Gerakan mulut dan lidah berulang;  

Gerakan tungkai tidak terkendali, gerakan seperti 

mengayuh sepeda;  Apnea;  Bayi bisa tetap sadar. 

Di sebut kejang jika memenuhi kriteria kejang 

umum dan atau subtle 

5.  Gangguan perkembangan neurologis 

Keterlambatan/kegagalan untuk memiliki 

kemampuan fungsi neurologis yang seharusnya 

dimiliki. Dalam hal ini dinilai dengan skala BINS 

yang meliputi sektor neurologi, reseptif, ekspresif 

dan kognitif. Sektor-sektor ini tersusun dalam 11-13 

tugas yang kemudian dinilai apakah anak 

mampu/tidak mengerjakan tugas yang diberikan. 

Apabila anak dapat mengerjakan tugas di beri nilai 

1, apabila anak tidak dapat mengerjakan tugas di  

beri nilai 0. Pemeriksaan BINS dilakukan pada anak 

umur 3,4,5, dan 6 bulan. 

Di sebut memiliki gangguan perkembangan 

neurologis (+) apabila memiliki skor penilaian 

rendah dan sedang dari nilai kumulatif 

pemeriksaan BINS 

Nominal  
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No Variabel Skala 

6. Status gizi  

Penilaian ukuran, proporsi dan komposisi tubuh 

yang diukur dengan metode Z-Score, yang 

menghitung nilai berat badan, tinggi badan 

berdasarkan umur dan jenis kelaminnya yang 

dikurangi dengan nilai mediannya dibandingkan 

dengan nilai standart deviasinya.  

Di sebut Gizi baik        :   2 SD sampai -2 SD 

Di sebut Gizi kurang   :  -2 SD sampai –3 SD 

Di sebut Gizi buruk     :  -3 SD 

Ordinal 

7. Infeksi intrakranial 

Adalah suatu infeksi intra kranial berupa meningitis, 

meningoensefalitis, ensefalitis, abses otak 

Dikatakan Infeksi (+) apabila diagnosis 

ditegakkan oleh ekspertis (Neurolog Anak) 

Nominal 

 

8. 

 

Kelainan kongenital berat 

Kelainan bawaan sejak lahir yang jika intervensi 

medis tidak dilakukan , akan menyebabkan handicap 

atau kematian (WHO). 

 

 

Nominal 
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No Variabel Skala 

9. Gangguan Metabolik 

Apabila didapatkan salah satu dari hioglikemia 

(Gula Darah Sewaktu < 45 mg/dl), Hiponatremi(Na 

< 120 mmol/L), Hipokalsemi (Ca < 1,75 mmol/L) 

Nominal 

10. Trauma persalinan dengan akibat Perdarahan 

intra kranial. 

Apabila dari hasil USG kepala didapatkan kesan 

gambaran perdarahan intra kranial. 

 

 

11. Riwayat ibu dengan obat-obatan anti epileptik 

Apabila dari hasil anamnesis didapatkan saat hamil 

Ibu minum obat antiepileptik seperti Phenobarbital 

dan Pheythoin 

Nominal 

 

4.7  Cara pengumpulan data 

   Pengumpulan data dimulai dengan memilih bayi yang memenuhi kriteria 

inklusi, kemudian dicatat data klinis dan laboratorium selama perawatan, lamanya 

mendapat perawatan dan pengelolaan sesuai dengan prosedur tetap (SOP) Bagian 

PBRT/NICU RSDK. Penderita ini diikuti maksimal selama 6 bulan. Orang tua 

penderita diberi informasi tentang penelitian ini dan selanjutnya diminta 

kesediaan menandatangani formulir informed consent. Penderita yang orang 
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tuanya menolak memberi persetujuan penelitian tidak dimasukkan dalam 

penelitian. Pada penderita dilakukan pemeriksaan skrining dengan BINS pada 

usia 3,4,5,6 bulan untuk mendeteksi adanya gangguan perkembangan neurologis 

pada penderita tersebut.  

   Dalam pemeriksaan BINS anak diminta mengerjakan tugas sesuai dengan 

ketentuan dalam BINS yang sesuai dengan kelompok umurnya. Apabila anak 

dapat mengerjakan tugas diberi nilai 1 dan bila tidak dapat mengerjakan tugasnya 

diberi nilai 0. Nilai tersebut kemudian diisikan di kotak yang berwarna putih 

dalam tabel, sedangkan kotak hitam tidak. Nilai kemudian dijumlahkan dan 

disesuaikan dengan kategorinya (tinggi, sedang atau rendah). Sebelum mulai 

penilaian dengan BINS pada subyek penelitian, dilakukan penilaian konsistensi 

peneliti dengan uji kesesuaian interrater untuk mendapatkan nilai kappa. Menilai 

kesesuaian peneliti dengan pemeriksa lain yang mempunyai kemampuan yang 

sama, pada sampel subyek yang datang ke poliklinik tumbuh kembang, dengan 

cara: 

a. Meminta persetujuan dari orang tua atau walinya (informed consent) 

sebelum melakukan penelitian awal 

b. Data dasar dicatat dalam formulir, kemudian dilakukan anamnesis, 

pemeriksaan  antropometri dan pemeriksaan fisik.  

c. Dilakukan pemeriksaan dan penilaian perkembangan dengan tes 

BINS 
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d. Dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa yang lain, kemudian hasil 

keduanya dianalisa dengan uji reliabilitas interrater untuk 

menentukan nilai kappa. 

   Dalam penelitian ini dilakukan oleh satu orang peneliti. Nilai kappa 

dikatakan baik bila >0,6 dengan p<0,05 dan kepercayaan 95%. Pada penelitian ini 

nilai kappa yang dipakai adalah 0,8. 

4.8  Alur penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan data 

Saat bayi lahir mulai Agustus 2006 yang dirawat dengan 
Asfiksia neonatorum di sertai atau tanpa di sertai  

Ensefalopati neonatal yang memenuhi kriteria inklusi 
Dimintakan persetujuan tertulis (Informed consent) 

Subyek diikuti maksimal 6 bulan 

Pemeriksaan BINS dilakukan saat  

Kunjungan rumah / kontrol ke Unit Rawat Jalan 

Bagian IKA RSDK umur : 3, 4, 5, 6 bulan  

Analisis Data 

Uji Kappa 
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4.9  Analisis data 

   Sebelum analisa dilakukan  data cleaning, tabulasi data dan data entry.  

Analisa data  meliputi analisa deskriptif dan uji hipotesis. Pada analisa deskriptif  

data dengan skala kategorial dinyatakan dalam distribusi frekuensi dan persentase, 

sedangkan data dengan skala kontinyu dinyatakan dalam rerata dan simpang baku.  

Uji hipotesis adalah menggunakan uji 2, uji ini dipilih oleh karena variabel 

terikat dan variabel bebas berskala kategorial. Besarnya risiko dinyatakan sebagai 

risiko relatif (RR). Nilai RR  2 dianggap sebagai faktor risiko. Waktu timbulnya 

GPN dianalisis dengan survival analysis  menggunakan uji Kaplan Meier dan 

perbandingan waktu timbulnya GPN antara kekompok Asfiksia Neonatorum 

dengan Ensefalopati Neonatal akibat Asfiksia Neonatorum dianalisis dengan  uji 

log-rank.  Batas kemaknaan adalah apabila p  0.05 dengan 95 % interval 

kepercayaan. Analisis data dilakukan dengan program SPSS for Windows ver. 

15.0.  

4.10  Etika penelitian 

   Protokol penelitian telah disetujui dari Komisi Etik Penelitian Kedokteran 

FK UNDIP / RSDK. Seluruh biaya yang berhubungan  penelitian ditanggung oleh 

peneliti. Persetujuan keluarga telah dimintakan dalam bentuk Informed Consent 

tertulis. Identitas pasien dirahasiakan.  

 

 

 


