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BAB 4 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1 Ruang lingkup penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup Bagian/ SMF Obstetri dan 

Ginekologi dan Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro/ 

RSUP Dr. Kariadi Semarang. 

4.2 Tempat dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Poliklinik Obstetri Ginekologi RSUP Dr. 

Kariadi Semarang, Puskesmas Halmahera dan Puskesmas Ngesrep 

Semarang serta Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Diponegoro Semarang. Penelitian mulai dilaksanakan pada 

bulan Maret hingga Juni 2014. 

4.3 Jenis dan rancangan penelitian 

Penelitian ini merupakan uji klinik terbuka non random (non randomized 

controlled open trial) tanpa matching (paralel) 

4.4 Populasi dan Sampel 

4.4.1  Populasi target  

Wanita hamil 
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4.4.2  Populasi terjangkau  

Wanita hamil yang melakukan pemeriksaan antenatal di Poliklinik 

Obstetri Ginekologi RSUP Dr. Kariadi Semarang, Puskesmas Halmahera 

dan Puskesmas Ngesrep Semarang dengan rentang waktu Maret - Juni 

2014 

4.4.3 Sampel penelitian 

Semua wanita hamil yang didiagnosis infeksi Bakterial vaginosis 

berdasarkan  kriteria Nugent yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

4.4.3.1 Kriteria inklusi 

a. Wanita hamil dengan usia kehamilan >20 minggu 

b. Penderita bersedia mengikuti penelitian 

4.4.3.2 Kriteria Eksklusi 

a. Penderita memiliki alergi dan kontraindikasi terhadap klindamisin dan 

metronidazol 

b. Sedang mengkonsumsi antibiotika dalam satu bulan terakhir 

c. Terdapat hal-hal yang mempengaruhi pengambilan sampel seperti darah 

dan sperma dalam liang vagina 

d. Preparat rusak atau tidak terbaca 

4.4.3.3 Kriteria Drop out 

  a. Pengobatan terhenti sebelum selesai durasi penelitian 

  b. Tidak datang untuk kontrol atau follow up 
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4.4.4 Cara pengambilan sampel  

Seluruh sampel yang memenuhi kriteria subyek penelitian akan 

diikutsertakan pada penelitian ini (consecutive sampling). Kemudian 

subyek dikelompokkan menjadi kelompok K (kelompok yang 

menggunakan klindamisin) dan kelompok M (kelompok yang 

menggunakan metronidazol). 

4.4.5 Besar sampel  

Perhitungan besar sampel untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 

keberhasilan terapi (skala numerik) klindamisin dengan metronidazol 

(skala nominal) terhadap bakterial vaginosis pada kehamilan. Besar 

sampel dihitung dengan rumus 

n 

  n = besar sampel 

  𝑍𝛼 = kemaknaan yang diinginkan (1,645) 

𝑍𝛽 = power penelitian yang diinginkan (0,842) 

s = simpang baku kedua kelompok  

x1 –x2 = perbedaan klinis yang diinginkan 

n1= n2  

    = 23,8        24 
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Berdasarkan perhitungan tersebut maka n1=n2=24, sehingga pada masing-masing 

kelompok jumlah sampel yang digunakan yaitu 24 pada kelompok klindamisin 

dan 24 pada kelompok metronidazol. 

4.5 Variabel penelitian 

Variabel untuk uji deskriptif adalah usia wanita hamil, usia kehamilan, 

keluhan, paritas, riwayat abortus, riwayat prematuritas, riwayat ketuban 

pecah dini, riwayat penggunaan kontrasepsi dan bakterial vaginosis. 

 Variabel bebas adalah obat infeksi BV klindamisin atau metronidazol 

Variabel tergantung adalah keberhasilan terapi 

Beberapa faktor yang diperkirakan dapat mengganggu telah dimasukkan 

dalam kriteria eksklusi. 
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4.6 Definisi operasional 

No Nama 

Variabel 
Definisi Operasional Skala Data 

Jenis 

Variabel 

1 Usia wanita  

hamil 

Usia wanita hamil saat 

pemeriksaan antenatal 

care, dihitung dalam 

tahun. 

Nominal 

1. 17-35 

2. >35 

- 

(Uji 

Deskriptif) 

2 Usia 

kehamilan 

Lamanya kehamilan 

dihitung dari hari 

pertama haid terakhir 

wanita hamil sampai 

saat pemeriksaan 

antenatal care, dihitung 

dalam minggu 

Nominal 

1. ≤28 

2. >28 

- 

(Uji 

Deskriptif) 

3 Keluhan Tanda dan gejala yang 

dikeluhkan wanita 

hamil antara lain: gatal, 

keluar cairan dan bau 

Nominal 

1. Ada (2 dari 3 

gejala) 

2. Tidak ada 

- 

(Uji 

Deskriptif) 

4 Paritas Jumlah yang 

menunjukkan berapa 

kali wanita hamil 

melakukan persalinan 

Nominal 

1. Nulipara (0) 

2. Primipara (1), 

Multipara (>1) 

- 

(Uji 

Deskriptif) 

5 Riwayat 

abortus 

Riwayat berhentinya 

kehamilan sebelum usia 

kehamilan 20 minggu 

yang mengakibatkan 

kematian janin. 

Nominal 

1. Ya 

2. Tidak 

- 

(Uji 

Deskriptif) 

6 Riwayat 

prematuritas 

Riwayat persalinan 

dimana bayi lahir 

sebelum usia kehamilan 

mencapai 37 minggu 

Nominal 

1. Ya 

2. Tidak 

- 

(Uji 

Deskriptif) 

7 Riwayat 

ketuban 

pecah dini 

Riwayat pecahnya 

membran 

khorioamniotik 

sebelum onset 

persalinan atau disebut 

juga Premature Rupture 

of Membran 

Nominal 

1. Ya 

2. Tidak 

- 

(Uji 

Deskriptif) 
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8 Riwayat 

pemakaian 

kontrasepsi 

Riwayat penggunaan 

kontrasepsi sebelum 

kehamilan 

Nominal 

1. Ya 

2. Tidak 

- 

(Uji 

Deskriptif) 

9 Bakterial 

Vaginosis 

Vaginitis nonspesifik 

yang disebabkan oleh 

ketidakseimbangan 

flora normal vagina, 

dihitung menggunakan 

kriteria Nugent dengan 

hasil 0-3: normal, 4-6: 

intermediate, dan 7-10: 

Bakterial vaginosis 

Nominal 

1.Ya 

(intermediate 

dan BV) 

2. Tidak 

- 

(Uji 

Deskriptif) 

10 Klindamisin Antibiotik klindamisin 

diberikan dalam dosis 

300 mg tiap 12 jam 

dengan sediaan kapsul 

selama 7 hari tanpa 

terputus 

Nominal Bebas 

11 Metronidazol Antibiotik metronidazol 

diberikan dalam dosis 

500 mg tiap 12 jam 

dengan sediaan tablet 

selama 7  hari tanpa 

terputus 

Nominal Bebas 

12 Keberhasilan 

terapi 

Perbedaan rerata  skor 

kriteria Nugent sesudah 

pemberian terapi 

Numerik Tergantung 

 

4.7 Cara Pengumpulan Data 

4.7.1 Bahan yang digunakan 

- Aquades,  

- Crystal violet,  

- Larutan iodine,  

- Ethyl alkohol 95%,  

- Safranin,  
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- Minyak emersi 

4.7.2 Alat yang digunakan 

- Meja ginekolog,  

- Spekulum 

- Lidi kapas steril,  

- Obyek gelas,  

- Spiritus 

- Mikroskop,  

- Rak pengecatan,  

4.7.3 Jenis Data 

Data yang dikumpulkan merupakan data primer yang diperoleh 

dari kuesioner dan perbedaan keberhasilan terapi oleh klindamisin dan 

metronidazol. 

4.7.4 Cara Kerja 

1. Subyek yang memenuhi syarat penerimaan sampel diberi 

penjelasan mengenai penelitian yang akan dilakukan dan 

menandatangani surat persetujuan untuk mengikuti penelitian. 

2. Data-data mengenai penderita diambil melalui anamnesis dan 

kuesioner untuk menentukann distribusi data karakteristik 

demografik dan medik. Data karakteristik demografik terdiri dari 

usia wanita hamil, pekerjaan dan pendidikan. Data karakteristik 

medik terdiri dari keluhan, paritas, riwayat abortus, riwayat 
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prematur, riwayat ketuban pecah dini dan riwayat pemakaian 

kontrasepsi.  

3. Sebelum perlakuan, seluruh subyek pada hari ke-1 dilakukan 

pengambilan hapusan dinding vagina dengan lidi kapas steril 

dengan cara sebagai berikut: 

a. Penderita tidur di meja ginekologi dengan posisi litotomi 

b. Inspeksi organ genitalia eksterna 

c. Pasang spekulum 

d. Inspeksi keadaan liang vagina dan mulut rahim 

e. Lakukan hapusan dinding vagina dengan lidi kapas steril 

f. Lakukan hapusan pada obyek gelas 

g. Dipanaskan di atas api spiritus untuk pemeriksaan dengan 

pengecatan Gram 

4. Preparat diberi nomer kode, catat waktu  pengambilan sampel 

selanjutnya dikirim ke laboratorium mikrobiologi  RSUP. Dr. 

Kariadi Semarang untuk diperiksa dengan pengecatan Gram 

5. Dilakukan pengecatan Gram dengan cara sebagai berikut: 

a. Letakkan preparat di atas rak pengecatan, genangi dengan 

crystal violet selama 1 menit 

b. Cuci dengan air mengalir 

c. Genangi preparat dengan larutan Gram iodine selama 1 menit 

d. Cuci dengan air mengalir 
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e. Dekolorisasi menggunakan ethyl alkohol 95% tetes demi tetes 

sampai crystal violet tidak terlarut lagi 

f. Cuci dengan air yang mengalir 

g. Genangi dengan safranin selama 45 detik 

h. Cuci dengan air mengalir 

i. Keringkan dengan kertas saring dan setelah kering periksa 

dengan mikroskop menggunakan minyak emersi (pembesaran 

lensa obyektif 100x) 

j. Pembacaan hapusan di bawah mikroskop sesuai kriteria Nugent 

Tabel 4. Sistem skor kriteria Nugent 

No. Morfotipe Bakteri 
Jumlah bakteri per 

lapangan emersi Skor 

1. 
Kuman batang gram positif 

besar (Lactobacillus) 

0 

<1 

1-5 

6-30 

>30 

4 

3 

2 

1 

0 

2. 

Kuman batang gram 

negatif kecil (Gardnerella 

vaginalis, & kuman 

anaerob) 

>30 

6-30 

1-5 

<1 

0 

4 

3 

2 

1 

0 

3. 
Kokus gram negatif/batang 

berlekuk (Mobiluncus) 

≥5 

<5 

0 

2 

1 

0 

 

6. Penderita dengan hasil skor Nugent intermediate (4-6) dan positif 

(7-10) didiagnosis infeksi BV kemudian dimasukkan ke dalam 

kelompok klindamisin atau kelompok metronidazol. 
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7. Penderita diberi klindamisin 300 mg dua kali sehari selama tujuh 

hari atau metronidazol 500 mg dua kali sehari selama tujuh hari 

sesuai dengan kelompoknya masing-masing. 

8. Setelah diberi perlakuan, saat pemeriksaan antenatal care 

berikutnya dilakukan pemeriksaan kembali hapusan dinding vagina 

dan pengecatan gram untuk mengetahui keberhasilan terapi 

berdasarkan perbedaan rerata skor kriteria Nugent sebelum dan 

sesudah pemberian terapi. 

9. Pengambilan hapusan dinding vagina dilakukan di Poliklinik 

Obstetri Ginekologi RSUP Dr. Kariadi Semarang, Puskesmas 

Halmahera dan Puskesmas Ngesrep oleh peneliti dengan 

pengawasan Ahli Obstetri Ginekologi. 

10. Pengecatan gram dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas 

Kedokteran Universitas Diponegoro oleh peneliti dengan 

pengawasan Ahli Mikrobiologi. 

11. Keberhasilan terapi diperoleh berdasarkan perbedaan rerata skor 

kriteria Nugent sebelum dan sesudah pemberian terapi. Skor 

Nugent dihitung dari penjumlahan bakteri Lactobacillus, 

Gardnerella, Bacteroides,dan Mobiluncus. 

12. Bila didapatkan keluhan pada penderita berupa efek samping 

selama pemberian obat klindamisin maupun metronidazol, maka 

pemberian obat tersebut dihentikan. 

13. Seluruh data dikumpulkan, diolah dan dilakukan uji statistik. 
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4.8 Alur penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek penelitian 

Informed consent 

Kriteria eksklusi Kriteria inklusi 

Karakteristik 

medik 

Kelompok klindamisin Kelompok metronidazol 

Infeksi BV berdasar kriteria Nugent 

Pemeriksaan : hapusan dinding vagina, 

pengecatan gram 

 

 

Klindamisin 300 mg 

tiap 12 jam selama 

tujuh hari 

Metronidazol 500 mg 

tiap 12 jam selama 

tujuh  hari 

Keberhasilan terapi infeksi BV berdasar 

perbedaan rerata skor kriteria Nugent 

Pemeriksaan : hapusan dinding vagina, 

pengecatan gram 

 

 

Analisis data 
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4.9 Pengolahan dan Analisis Data 

4.9.1 Cara pengolahan data 

  Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengecekan kembali kuesioner yang telah diisi, lengkap atau tidak. 

2. Tahap editing, yaitu dengan mengedit data yang tersedia. 

3. Tahap coding, yaitu menuliskan kode untuk masing-masing item. 

4. Tahap entri, yaitu memasukkan data ke dalam tabel pengukuran. 

5. Analis data. 

4.9.2 Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan komputer. Analisis data 

yang dilakukan meliputi: 

1.  Analisis Univariat 

Dalam analisis ini dilakukan analisis univariat untuk mendapatkan 

gambaran mengenai karakteristik satu set data dengan skala pengukuran 

kategorik. Analisis berupa distribusi frekuensi disajikan dalam bentuk 

tabel. Uji normalitas dengan Shappiro-Wilk karena jumlah sampel pada 

setiap kelompok <50. 

2. Analisis Bivariat 

 Dalam penelitian ini dilakukan analisis bivariat uji beda (komparatif). Uji 

Chi square dilakukan untuk mengetahui hubungan karakteristik medik 

dengan kejadian infeksi BV. 

Selain itu dilakukan uji beda untuk mengetahui perbedaan rerata skor 

kriteria Nugent sesudah pemberian terapi antara dua kelompok dilakukan 

dengan menggunakan uji Mann-Whitney karena data tidak terdistribusi 

normal. 
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4.10.1 Etika Penelitian 

 Penelitian ini telah mendapat persetujuan dari Komisi Etik Fakultas 

Kedokteran Undip, Rumah Sakit Dr. Kariadi dan Dinas Kesehatan Kota 

Semarang. (Lampiran 1, 2 dan 3) 

 

4.11  Jadwal Penelitian  

Tabel 5. Jadwal Penelitian 

 Februari Maret April Mei Juni Juli 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pembuatan 

proposal 
                        

Ujian Proposal                         

Ethical 

clearance 
                        

Sampling                         

Mengumpulkan 

data 
                        

Pengolahan 

data 
                        

Analisis data                         

Menulis 

Laporan 
                        

Ujian Hasil                         

MenulisArtikel                         

 


