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  BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Ruang Lingkup Penelitian 

  Ruang lingkup keilmuan dari penelitian ini mencakup bidang ilmu kesehatan 

anak. 

 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 4.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Bangsal bagian Anak Rumah Sakit Umum 

Pusat (RSUP) Dokter Kariadi Semarang. 

 4.2.1 Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada bulan April-Juli 2013. 

 

4.3 Jenis dan Rancangan Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan menggunakan 

rancangan case control. 
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4.4 Populasi dan Sampel 

 4.4.1 Populasi target  

Populasi target penelitian ini adalah semua anak yang 

terdiagnosis kanker. 

 4.4.2 Populasi terjangkau  

Populasi terjangkau adalah anak yang menderitakanker yang 

dirawat di Bangsal bagian Anak RSUP Dr. Kariadi Semarang sebagai 

kelompok kasus dan anak yang tidak menderita kanker sebagai 

kelompok kontrol. 

 4.4.3 Sampel 

 4.4.3.1 Sampel Kelompok Kasus 

     Sampel kelompok kasus adalah anak yang menderita kanker

    yang dirawat inap di Bangsal bagian Anak RSUP DR. Kariadi pada 

    periode penelitian yang memenuhi kriteria penelitian. Kriteria   

    penelitian adalah sebagai berikut: 

   4.4.3.1.1 Kriteria inklusi 

1. Usia pasien ≤ 14 tahun 

2. Pasien dengan diagnosis kanker 

3. Orangtua yang anaknya menderita kanker bersedia 

 mengikuti penelitian dan menandatangani informed  

 consent dari peneliti. 
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 4.4.3.1.2 Kriteria eksklusi 

1. Orang tua atau pendamping pasien tidak dapat 

memberikan jawaban seperti yang diharapkan peneliti. 

2. Tidak ada hubungan darah antara anak yang terkena 

kanker dengan keluarga yang memiliki riwayat kanker. 

 4.4.3.2 Sampel Kelompok Kontrol 

Sampel kelompok kontrol adalah anak yang berumur ≤ 14 tahun 

 4.4.3.2.1 Kriteria inklusi 

1. Usia pasien ≤ 14 tahun 

2. Tidak ada diagnosis kanker selama dirawat di RSUP 

dr.Kariadi. 

3. Orang tua yang anaknya tidak menderita kanker bersedia 

mengikuti penelitian dan menandatangani informed 

consent dari peneliti. 

 4.4.3.2.2 Kriteria eksklusi 

1. Orang tua dan pendamping pasien tidak dapat 

memberikan jawaban seperti yang diharapkan oleh 

peneliti. 

 4.4.4 Cara pengambilan sampel 

Sampel pada kelompok kasus dipilih secara consecutive 

sampling dari semua anak usia ≤ 14 tahun dengan diagnosis kanker 

yang dirawat di RSUP Dr. Kariadi Semarang sejak bulan April-Juli 
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2013 yang memenuhi kriteria inklusi.Sedangkan sampel untuk 

kelompok control diambil dari anak yang tidak menderita kanker. 

 4.4.5 Besar sampel  

 Sesuai dengan rancangan penelitian ini yaitu case control, 

besar sampel dihitung dengan rumus besar sampel untuk case control 

tidak berpasangan. Besarnya proporsi kelompok kontrol yang 

memiliki faktor risiko (+) diketahui dari penelitian sebelumnya dengan 

P2 = 0,5. Besarnya Zα = 1,96 untuk α = 5%. Besarnya Zβ = 0, 84 

dengan β = 20%. Perhitungan besar sampel adalah sebagai berikut: 

Jika diketahui dan ditetapkan : 

P1-P2 = selisih proporsi hubungan riwayat kanker pada keluarga dapat 

menyebabkan kanker dibanding non kanker dianggap bermakna, 

ditetapkan 0,15. sehingga didapatkan persamaan lain P1 = P2 + 0,15 

P2 = 0,5 (kepustakaan)    ; Q2 = 0,5  

P1 = 0,65     ; Q1 = 0,35 

 P = (P1 + P2)/2 = (0,65 + 0,5)/2 = 0,575 ; Q = 1 – P = 1 – 0,7 = 0,425 

Sehingga, 

or =  P1 (1 - P2)  

P2 (1 - P1) 
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 od> 2 (syarat odd rasio terpenuhi yang berhubungan)  

N1 = N2 =  [Zα√2PQ + Zβ√(P1Q1)+(P2Q2)]
2
 

       (P1 – P2) 
2
 

  =  [1,96√2.0,575.0,425 + 0,84√(0,65.0,35)+(0,5.0,5)]
2
 

       (0,65 - 0,5) 
2
 

  =  73,49 

(dibulatkan 74) 

Keterangan:  

N1 dan N2 : jumlah sampel untuk masing-masing kelompok 

Zα : nilai Z untuk α = 0,05 , Zα = 1,96  

Zβ : nilai Z untuk β = 0,2 , Zβ = 0,842  

P1 : proporsi kejadian kanker anak pada kelompok kasus  

P2 : proporsi kejadian kanker anak pada kelompok kontrol (dari pustaka)  

  Berdasarkan penghitungan besar sampel di atas dibutuhkan untuk 

masing-masing kelompok sebanyak 74 orang. 

4.5 Variabel Penelitian 

 4.5.1 Variabel bebas 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah riwayat kanker pada 

keluarga. 

 4.5.2 Variabel tergantung 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah kanker anak. 
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4.6 Definisi operasional variabel 

 

No. Variabel Skala 

1 Riwayat Kanker pada keluarga 

Diketahui dari hasil wawancara dan pembuatan 

pedigree. Riwayat tersebut dibagi menjadi 

sebagai berikut: 

1. Tanpa riwayat kanker pada keluarga 

2. Riwayat kanker pada keluarga derajat-1 

(anak, orang tua, dan saudara 

sekandung) 

3. Riwayat kanker pada keluarga derajat-2 

(kakek, nenek, paman, bibi dan 

keponakan). 

4. Riwayat kanker pada keluarga derajat-3 

(saudara kakek atau nenek, sepupu) 

 

Ordinal 

2. Kanker Anak 

Didapatkan dari catatan medik. Dibagi menjadi 

2 kelompok : 

1. Pasiendengan penyakit kanker 

2. Pasien tanpa penyakitkanker 

 

 

 

Nominal 

 

4.7. Cara pengumpulan data  

 4.7.1 Alat 

1. Dokumentasi yaitu alat pengumpul data dengan dokumen untuk 

mencatat data yang dibutuhkan dalam penelitian. Data yang diambil 

diperoleh dengan alat dokumentasi dalam penelitian ini berupa 

daftar anak yang menderita kanker yang berusia ≤ 14 tahun. 

2. Kuesioner yang diisi peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan 

orang tua anak pasien kanker dan anak non kanker.Kuesioner 

Tabel 2.Definisi operasional variabel 
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sebelumnya dilakukan uji validitas dengan metode expert validity 

(uji validitas pakar) dan uji reabilitas dengan menggunakan metode 

re-test sehingga kuesioner dapat digunakan sebagai alat ukur yang 

valid dan reabel. 

 4.7.2 Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

yang dimana peneliti mengisi kuesioner berdasarkan hasil 

wawancara dengan orang tua anak pasien kanker dan anak non 

kanker. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

catatan medik pasien. 

 4.7.3 Cara kerja 

1. Pengumpulan data diambil dari jumlah seluruh pasien anak 

penderita kanker yang berkunjung dan mendapat perawatan di 

RS Dr. Kariadi sebagai kelompok kasus dan anak yang tidak 

terdiagnosis kanker sebagai kelompok kontrol. Pengumpulan 

data ini dilakukan dalam periode April 2013 sampai Juli2013. 

2. Penjelasan kepada orang tua calon subjek mengenai latar 

belakang dan tujuan penelitian, kemudian ditanyakan kesediaan 

untuk mengikuti penelitian dengan menandatangani lembar 

informed concent apabila setuju.  
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3. Pengisian kuesioner oleh mahasiswa yang melakukan penelitian 

berupa pertanyaan mengenai riwayat kanker pada keluarga dan 

pembuatan pedigree oleh peneliti. 

4.8 Alur penelitian 
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4.9 Analisis data 

  Data yang dikumpulkan lalu diedit,diberi kode dan dimasukkan dalam file 

komputer.Untuk data riwayat kanker pada keluarga diperoleh dengan kuesioner yang 

diberikan kepada orang tua penderita kanker anak.Pengolahan, analisis, serta 

penyajian data dengan menggunakan program computer SPSS for Windows v.15.00. 

  Pengujian hipotesis menggunakan crosstab dengan uji chi square. 

 

4.10 Etika penelitian 

  Sebelum penelitian dilakukan, penelitian akan akan dimintakan ethical 

clearance dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas Kedokteran 

Universitas Diponegoro/RSUP Dr. Kariadi Semarang.Subjek penelitian akan diminta 

persetujuannya dalam bentuk informed consent. Sebelumnya telah diberi penjelasan 

tentang maksud dan tujuan dari penelitian. Subjek berhak menolak dan keluar dalam 

keikutsertaan tanpa ada konsekuensi apapun dan sesuai kenginannya.Subjek 

penelitian diberi imbalan sesuai kemampuan peneliti.Seluruh biaya yang diperlukan 

dalam penelitian ditanggung oleh peneliti. 
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4.11 Jadwal penelitian  

Tabel 3.Jadwal penelitian 

No Kegiatan 
Bulan ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Penyusunan Proposal          

2 Ujian proposal penelitian          

3 Penelitian          

4 Pengolahan data penelitian          

5 Penyusunan hasil penelitian          

6 Ujian hasil penelitian          

 

 


