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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian di bidang Ilmu Kedokteran Forensik dan 

Medikolegal. 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

4.2.1 Ruang Lingkup Tempat 

Pengumpulan data diperoleh di Puskesmas Waru, Kabupaten Pamekasan, 

Provinsi Jawa Timur. 

4.2.2 Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian telah dilakukan pada bulan Mei 2014 dengan diperolehnya data 

dari periode 1 Januari – 31 Desember 2013. 

4.3 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yaitu cara pengumpulan 

data dengan meneliti apa yang terjangkau oleh panca indera. Jenis penelitian yang 

telah digunakan adalah metode surveillans yaitu penelitian dengan melakukan 

pengumpulan data yang relatif terbatas dari kasus-kasus yang relatif besar 

jumlahnya. Survei bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang variabel. 

4.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

4.4.1 Populasi Target 

Populasi target dalam penelitian ini adalah rekam medis pada pelayanan 

AKBK di Puskesmas Waru, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. 
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4.4.2 Populasi Terjangkau 

Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah rekam medis pada 

pelayanan AKBK di Puskesmas Waru, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa 

Timur periode 1 Januari – 31 Desember 2013. 

4.4.3 Sampel 

Sampel penelitian adalah rekam medis pada pelayanan AKBK di Puskesmas 

Waru, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur periode 1 Januari – 31 

Desember 2013. 

4.5 Definisi Operasional 

4.5.1 Penjelasan AKBK 

4.5.1.1 Definisi 

1) Diagnosis dan Tata Cara Tindakan 

Adalah mengenai pemilihan jenis kontrasepsi oleh klien setelah dilakukan 

konseling, yang sesuai dengan kondisi kesehatan klien berdasarkan 

indikasi dan kontraindikasi dari alat kontrasepsi yang dipilih. Serta 

penjelasan tata cara pelaksanaan tindakan apa yang akan dialami selama 

dan sesudah tindakan. 

2) Tujuan Tindakan Kedokteran yang Dilakukan 

Adalah tujuan tindakan kedokteran yang bersifat preventif, yaitu untuk 

mencegah terjadinya kehamilan selama kurun waktu tertentu sesuai 

dengan alat kontrasepsi yang dipilih. 
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3) Alternatif Tindakan Lain dan Risikonya 

Adalah alternatif jenis kontrasepsi yang lain, berikut kelebihan dan 

kekurangannya dibandingkan kontrasepsi yang direncanakan. 

4) Risiko dan Komplikasi yang Mungkin Terjadi 

Adalah mengenai risiko dan komplikasi yang sudah menjadi pengetahuan 

umum, yang sangat jarang terjadi atau yang dampaknya sangat ringan, 

serta yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya. 

5) Prognosis Terhadap Tindakan yang Dilakukan 

Adalah prognosis apabila dilakukan tindakan dan apabila tidak dilakukan 

tindakan, serta prognosis tentang fungsi dan kesembuhan. 

6) Perkiraan Pembiayaan 

Adalah perkiraan pembiayaan yang harus dibayar oleh klien dan dari mana 

sumber biaya yang digunakan. 

4.5.1.2 Tehnik Scoring 

Hasil Pengukuran: Data penelitian diukur menggunakan metode checklist 

surveilans. 

Data Pengukuran: Data penelitian diukur dengan skala ordinal 

3 = Lengkap 

2 = Kurang Lengkap 

1 = Tidak Ada 
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4.5.2 Persetujuan Tindakan AKBK 

4.5.2.1 Definisi 

1) Bentuk Persetujuan  

Adalah bentuk persetujuan yang dilakukan oleh klien terhadap dokter atau 

tenaga kesehatan (bidan) yang akan memberikan pelayanan AKBK. 

2) Pemberi Persetujuan 

Adalah klien atau keluarga terdekat klien yang akan menjalani pelayanan 

AKBK yang menandatangani lembar informed consent. 

4.5.2.2 Tehnik Scoring 

Hasil Pengukuran: Data penelitian diukur dengan menggunakan metode 

checklist surveilans dengan jawaban ya atau tidak. 

Skala Pengukuran: Data penelitian diukur dengan skala nominal. 

4.5.3 Pemberi Informasi dan Penerima Persetujuan AKBK 

Adalah dokter/ tenaga kesehatan (bidan) yang memberikan penjelasan tentang 

AKBK dan menerima persetujuan tindakan AKBK dari klien, serta 

menandatangani lembar informed consent. 

4.5.3.1 Tehnik Scoring 

Hasil Pengukuran: Data penelitian diukur dengan menggunakan metode 

checklist surveilans dengan jawaban ya atau tidak. 

Skala Pengukuran: Data penelitian diukur dengan skala nominal. 
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4.6 Cara Pengumpulan Data 

4.6.1 Alat 

Alat/ instrument yang telah digunakan untuk penelitian ini berupa checklist 

surveilans. 

4.6.2 Jenis Data 

Data yang telah dikumpulkan adalah data sekunder yang didapatkan 

langsung dari checklist surveilans. 

4.6.3 Cara Kerja 

Peneliti mengisi checklist surveilans terhadap rekam medis pelayanan 

AKBK di Puskesmas Waru, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur yang 

meliputi: 

1)  Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran. 

2)  Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan. 

3)  Alternatif tindakan lain, dan risikonya. 

4)  Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi. 

5)  Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. 

6)  Perkiraan pembiayaan. 

7)  Bentuk persetujuan. 

8)  Pemberi persetujuan. 

9)  Pemberi informasi dan penerima persetujuan. 
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4.7 Alur Penelitian 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Alur Penelitian 

4.8 Pengolahan Data 

Data checklist surveilans terhadap rekam medis di Puskesmas Waru, 

Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur dikumpulkan, lalu diolah dan 

ditampilkan dalam bentuk tabel dan diagram kemudian dilakukan pendeskripsian. 
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4.9 Etika Penelitian 

Pengambilan data pada penelitian ini diambil dari rekam medis pelayanan 

AKBK. Pengambilan data dilakukan setelah mendapatkan ijin dari instansi yang 

berwenang atas catatan medis pasien. Untuk tetap menjaga kerahasiaan, peneliti 

tidak mencantumkan nama pribadi pasien seperti nama dan alamat pasien pada 

laporan hasil penelitian. 

 


