
BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup keilmuan Ilmu Forensik dan Medikolegal dan Ilmu Kesehatan 

Masyarakat

4.2 Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di RSUP dr. Kariadi Kota Semarang, Provinsi Jawa 

Tengah mulai bulan Maret 2014 sampai dengan jumlah sampel terpenuhi. 

4.3 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan desain belah lintang 

(cross sectional). Tiap objek hanya diobservasi satu kali saja dan pengukuran variabel subjek 

dilaksanakan pada saat tersebut tanpa intervensi atau manipulasi.21

4.4 Populasi dan sampel

4.4.1 Populasi target

Populasi target adalah ibu pasca melahirkan

4.4.2 Populasi terjangkau



Populasi terjangkau adalah ibu postpartum dengan status mahasiswa wanita PPDS1

4.4.3 Sampel

Populasi sampel adalah ibu postpartum dengan status mahasiswa PPDS1 di Universitas 

Diponegoro, yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. 

4.4.3.1 Kriteria inklusi

a. Mahasiswa PPDS1 wanita yang pernah cuti/ ijin melahirkan saat menjadi mahasiswa 

PPDS1

b. Mahasiswa PPDS1 wanita yang bayinya berusia enam bulan atau lebih

4.4.3.2 Kriteria eksklusi

a. Bayi yang dilahirkan meninggal dunia

b. Ibu memiliki indikasi medis sehingga tidak bisa memberikan ASI kepada bayinya

c. Bayi yang memiliki indikasi medis sehingga tidak bisa diberi ASI

d. Tidak bersedia diikutsertakan dalam penelitian

1.4.4 Cara sampling

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode Purposive sampling yaitu memilih sampel 

secara acak dari daftar subyek yang sesuai dengan kriteria penelitian.

1.4.5 Besar sampel

Sesuai dengan rancangan penelitian, maka besar sampel penelitian dihitung dengan rumus besar 

sampel untuk proporsi tunggal.

Rumus besar sampel adalah sebagai berikut.27 :



n =     Z2.  N . p . q

d2 . (N-1)+ Z2 . p . q

Keterangan :

- n = besar sampel

- N = Jumlah populasi ( jumlah mahasiswa putri PPDS1 UNDIP) = 455

- Z = standart deviasi untuk 1,96 dengan koefisien level 95%

- d = derajat ketepatan yang digunakan yaitu sebesar 20% atau 0,2

- p = proporsi target populasi yang diperkenankan memiliki target khusus bila tidak ada estimasi 

yang baik biasanya digunakan 15% atau 0,15

- q = populasi tanpa atribut

        1-p = 0,5 = 0,85

- Sehingga perhitungan besar sampel menjadi =

                    n = , 	 	 	 	, ,
, 	( ) , , ,

  = , 	
  = 25

Berdasarkan perhitungan diatas minimal dibutuhkan 25 orang subyek penelitian.

4.5 Variabel Penelitian



4.5.1 Variabel bebas

Variabel bebas adalah Ibu dengan status mahasiswa PPDS1 di Universitas Diponegoro 

yang meliputi tingkat pengetahuan terhadap aturan pemberian ASI eksklusif, status sebagai 

mahasiswa PPDS, dan hubungan dengan peraturan akademik terhadap pemberian ASI Eksklusif. 

4.5.2 Variabel terikat

Variabel terikat adalah pelaksanaan PPRI nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI 

Eksklusif.

4.6 Definisi operasional

No Variabel Skala

1 Aktivitas  ibu sebagai mahasiswa PPDS1
Aktivitas ibu sebagai mahasiswa PPDS1 dibedakan 
berdasarkan waktu :

a. Aktivitas rendah
b. Aktivitas sedang
c. Aktivitas tinggi

Cara mengukur dengan kuesioner saat wawancara, 
nilai berdasarkan jawaban atas pertanyaan inti.

Ordinal
Rendah
Sedang
Tinggi

2 Peraturan bagian pada Program Pendidikan Dokter 
Spesialis Universitas Diponegoro 

a. Menyulitkan dalam pemberian Asi Eksklusif
b. Tidak menyulitkan dalam pemberian Asi 

Eksklusif
Peraturan bagian pada PPDS Universitas Diponegoro 
meliputi berapa lama waktu cuti, waktu khusus untuk 
memompa ASI dan tempat melakukan pompa ASI .
Cara mengukur dengan kuesioner saat wawancara,  

Ordinal
Menyulitkan
Tidak Menyulitkan

3 Pengetahuan ibu sebagai mahasiswa PPDS1 tentang 
aturan pemberian ASI eksklusif
Pengetahuan ibu dibedakan dari :

a. Tinggi
b. Sedang
c. Rendah

Pengetahuan ibu yakni hasil tahu yang dimiliki oleh 
subjek tentang peraturan pemberian ASI eksklusif

Ordinal
Tinggi
Sedang
Rendah



4 Pemberian ASI eksklusif
Pemberian ASI eksklusif dibedakan menjadi memberi 
ASI eksklusif dan tidak memberi:

a. Ya
b. Tidak

Dikatakan Asi eksklusif dengan cara menjawab 5 
jawaban secara benar

Nominal
Ya
Tidak

4.7 Cara pengumpulan data

4.7.1 Alat

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dengan berpedoman kuesioner. Kuesioner 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah alat riset atau survei yang terdiri dari 

serangkaian pertanyaan tertulis dengan tujuan untuk mendapatkan tanggapan dari orang 

terpilih.22

4.7.2 Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer 

merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat 

pengukuran atau alat pengambilan data berupa kuesioner dan wawancara  pada subyek sebagai 

sumber informasi yang dicari. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui pihak lain. Data 

sekunder didapatkan dari tiap departemen yang memiliki Program Pendidikan Dokter Spesialis1 

Universitas Diponegoro di RSUP dr. Kariadi Semarang. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini dengan asisted delivery kuesioner atau wawancara yang didampingi oleh peneliti.

4.7.3. Cara kerja

a. Calon subyek penelitian yang sesuai dengan kriteria penelitian diminta persetujuannya 

dengan penelitian yang sesuai dengan informed consent tertulis.



b. Subyek yang setuju dan sudah memberikan informed consent tertulis akan digunakan 

sebagai subyek penelitian.

c. Subyek penelitian akan di wawancara sesuai dengan pertanyaan yang berhubungan 

dengan penelitian ini. Pertanyaan telah disusun sebelumnya dalam kuesioner.

d. Kuesioner terlampir.



4.8 Alur penelitian

Gambar 3. Alur Penelitian

4.9 Analisis data

Sebelum dilakukannya analisa data, akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan data. Data 

dari kuesioner akan dikumpulkan selanjutnya diberi kode, kemudian akan diolah dengan cara 

editing, koding, skoring yang dilakukan dengan cara memberikan nilai sesuai dengan skor yang 

ditentukan, kemudian dilakukan tabulasi data serta pengolahan data menggunakan software 

komputer dan dilakukan pendeskripsian.
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Analisis data meliputi analisis terhadap sampel atau responden penelitian, analisis

deskriptif dengan mendiskripsikan setiap variabel, dan analisis analitik. Pada analisis deskriptif 

data yang berskala nominal seperti pemberian ASI akan dinyatakan dalam distribusi frekuensi 

dan presentase.

Uji hipotesis yang akan digunakan adalah uji chi square yang berfungsi untuk menguji 

hubungan satu dengan lainnya.

Analisis dengan uji multivariat akan digunakan untuk menganalisa secara bersama sama 

untuk analisis pengetahuan PPRI, aktivitas ibu dan peraturan akademik terhadap pemberian ASI 

eksklusif.Pengelolaan data menggunakan program komputer.

4.10 Etika penelitian

Sebelum penelitian ini dilakukan akan dimintakan Ethical Clearance dari Komisi Etik 

Penelitian Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. 

Semua calon subyek akan diminta persetujuan dalam bentuk informed consent tertulis 

serta diberikan penjelasan mengenai maksud, tujuan, manfaat, serta protokol penelitian ini 

sebelum diikutsertakan dalam penelitian. 

Calon subyek memiliki hak untuk menolak dan keluar dari penelitian sesuai dengan 

keinginannya.

Identitas subyek penelitian akan dirahasiakan dan akan dipublikasikan hanya dengan 

seijin subyek penelitian. 

Biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan penelitian akan ditanggung oleh peneliti. 

Seluruh subyek penelitian akan diberikan imbalan sesuai kemampuan peneliti.


