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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup keilmuan dari penelitian ini adalah Ilmu Kesehatan Telinga 

Hidung Tenggorokan Bedah Kepala Leher, Ilmu Kesehatan Anak, serta Ilmu 

Kebidanan dan Kandungan. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di bagian Clinical Diagnostic Center (CDC) Rumah 

Sakit Umum Pusat (RSUP) Dokter Kariadi Semarang. Penelitian dilakukan setelah 

mendapatkan ethical clearance dimulai dari bulan Februari 2016 sampai bulan Mei 

2016. 

 

3.3 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan pendekatan 

studi kasus kontrol (case-control). 

 

 

 

 

 

  

Gambar 5. Rancangan penelitian Gambar 6. Rancangan penelitian 
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3.4 Populasi dan Subjek Penelitian 

3.4.1 Populasi target 

 Populasi target pada penelitian ini adalah penderita speech delay. 

3.4.2 Populasi terjangkau 

 Populasi terjangkau pada penelitian ini adalah penderita speech delay yang 

dilakukan pemeriksaan BERA di CDC RSUP Dokter Kariadi pada periode 

penelitian. 

3.4.3 Subjek penelitian 

 Subjek penelitian adalah penderita speech delay yang dilakukan pemeriksaan 

BERA di CDC RSUP Dokter Kariadi dan memenuhi kriteria penelitian. Kriteria 

penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut. 

3.4.3.1 Kriteria inklusi 

1) Terdiagnosis speech delay. 

2) Melakukan pemeriksaan fungsi pendengaran BERA. 

3.4.3.2 Kriteria eksklusi 

1) Tidak dapat dianestesi lokal selama pemeriksaan BERA. 

2) Terdiagnosis retardasi mental, Sindrom Down, central auditory processing 

disorder (CAPD), attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). 

3.4.4 Cara sampling 

 Subjek penelitian diambil dengan metode consecutive sampling dari 

kedatangan penderita speech delay ke CDC RSUP Dokter Kariadi Semarang untuk 

melakukan pemeriksaan BERA. Pengambilan data dari subjek penelitian 

dihentikan setelah jumlah subjek penelitian terpenuhi. 
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3.4.5 Besar subjek penelitian 

 Besar subjek penelitian ditentukan menggunakan rumus sebagai berikut.51  

𝑛 = 𝑛1 = 𝑛2 = (
𝑍𝛼√2𝑃𝑄 +  𝑍𝛽√𝑃1𝑄1 + 𝑃2𝑄2

𝑃1 − 𝑃2
)

2

 

Dimana ditetapkan nilai: 

n  = besar subjek penelitian untuk masing-masing kelompok 

Zα  = 1, 96 (tingkat kemaknaan dua arah α = 0,05) 

Zβ = 0,842 (power penelitian β = 80%) 

P2 = Proporsi faktor risiko pada kelompok dengan SNHL = 32,5% = 0,3314 

P1 = Proporsi faktor risiko pada kelompok tanpa SNHL (nilainya merupakan 

judgement peneliti) = 67,5% = 0,675 

P1-P2 = selisih proporsi minimal yang dianggap bermakna = 0,35 

P = Proporsi total = (P1+P2)/2 = 0,5 

Q1 = 1-P1 = 0,325 

Q2 = 1-P2 = 0,675 

𝑛 = 𝑛1 = 𝑛2 = (
1,96√2𝑥0,5𝑥0,5 +  0,842√0,675𝑥0,325 + 0,325𝑥0,675

0,35
)

2

= 30,8 = 31 

 Dengan demikian, pada penelitian ini akan dilakukan pengambilan data dari 

subjek penelitian kelompok dengan SNHL sebesar 31 orang dan kelompok tanpa 

SNHL sebesar 31 orang. 

 

 

 

 



37 
 

3.5 Variabel Penelitian 

3.5.1 Variabel bebas 

 Faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan SNHL. 

1) Riwayat infeksi prenatal. 

2) Riwayat penggunaan obat ototoksik. 

3) Bayi berat lahir rendah. 

4) Prematuritas. 

5) Riwayat asfiksia neonatorum. 

6) Riwayat ikterus neonatorum. 

7) Riwayat infeksi postnatal. 

8) Riwayat pemakaian ventilator mekanis. 

9) Riwayat trauma kepala. 

3.5.2 Variabel terikat 

Sensorineural hearing loss pada penderita speech delay. 

 

3.6 Definisi Operasional 

Tabel 6. Definisi operasional variabel 

Variabel Definisi Operasional Satuan Skala 

Riwayat infeksi 

prenatal 

Keadaan dimana ibu dari subjek 

penelitian sebelumnya telah 

dinyatakan oleh dokter terinfeksi 

bakteri, virus, jamur, atau parasit 

yang berhubungan dengan 

gangguan pendengaran pada masa 

kehamilan. 

Data riwayat infeksi prenatal 

diperoleh dari rekam medis. 

Ya/Tidak Nominal 
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Variabel Definisi Operasional Satuan Skala 

Riwayat 

pengunaan obat 

ototoksik 

Keadaan dimana ibu dari subjek 

penelitian sebelumnya telah 

dinyatakan oleh dokter didapatkan 

riwayat meminum obat yang 

mempunyai efek samping berupa 

gangguan pendengaran, tinitus, 

gangguan keseimbangan, dan 

gangguan telinga lain pada masa 

kehamilan.52  

Data riwayat penggunaan obat 

ototoksik didapatkan dari rekam 

medis dan aloanamnesis. 

 

 

 

Ya/Tidak Nominal 

Berat lahir rendah Kondisi dimana berat badan subjek 

penelitian ketika dilahirkan 

sebelumnya telah dinyatakan dokter 

merupakan bayi dengan  berat lahir 

rendah. 

Atau 

Berdasarkan WHO, berat badan 

subjek penelitian dikategorikan 

sebagai berat badan lahir rendah 

dengan kriteria sebagai berikut. 

1. >2500 gram: bayi berat lahir 

rendah. 

2. 1000-1500 gram: bayi berat lahir 

sangat rendah. 

3. <1000 gram: bayi berat lahir amat 

sangat rendah.53 

Data berat lahir subjek penelitian 

didapatkan dari aloanamnesis. 

 

 

Ya/Tidak Nominal 
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Variabel Definisi Operasional Satuan Skala 

Prematuritas Keadaan dimana umur kehamilan 

saat ibu melahirkan subjek 

penelitian sebelumnya telah 

dinyatakan dokter dalam keadaan 

kurang bulan. 

Atau 

Berdasarkan penghitungan umur 

kehamilan menggunakan rumus 

Nägle atau dimulai dari hari 

pertama periode menstruasi terakhir 

pada wanita dengan siklus 

menstruasi teratur didapatkan hasil 

kurang dari 37 minggu.54 

Data umur kehamilan ibu dari 

subjek penelitian didapatkan dari 

aloanamnesis. 

 

Ya/Tidak Nominal 

Ikterus 

neonatorum 

Keadaan dimana subjek penelitian 

sedang atau telah dinyatakan dokter 

mengalami ikterus neonatorum. 

Atau 

Jika terdapat gejala kadar bilirubin 

berlebihan dari pemeriksaan fisik 

dan nilai kadar bilirubin total pada 

serum darah memenuhi kriteria 

berikut. 

1. >5 mg/dL (86 μmol/L) pada 

subjek penelitian tanpa faktor 

risiko. 

2. >12 mg/dL (205 μmol/L) pada 

subjek penelitian dengan faktor 

risiko.42 

Data ikterus neonatorum subjek 

penelitian didapatkan dari hasil 

pemeriksaan pada rekam medis dan 

aloanamnesis. 

 

Ya/Tidak Nominal 

 



40 
 

Variabel Definisi Operasional Satuan Skala 

Riwayat asfiksia 

neonatorum 

Keadaan dimana subjek penelitian 

telah dinyatakan oleh dokter 

mempunyai riwayat tidak mampu 

bernafas spontan pada saat atau 

beberapa saat setelah dilahirkan. 

Data riwayat asfiksia neonatorum 

subjek penelitian didapatkan dari 

rekam medis dan aloanamnesis. 

Ya/Tidak Nominal 

Pemakaian 

ventilator mekanis 

Keadaan dimana subjek penelitian 

sedang atau pernah memakai 

ventilator mekanis selama lima hari 

atau lebih. 

Data lama pemakaian ventilator 

mekanis oleh subjek penelitian 

didapatkan pada saat dilakukan 

pemeriksaan atau melalui rekam 

medis. 

Ya/Tidak Nominal 

Trauma kepala Keadaan dimana subjek penelitian 

dinyatakan oleh dokter sedang atau 

pernah mengalami trauma kepala 

dalam jangka waktu 0 sampai umur 

subjek penelitian ketika dilakukan 

pemeriksaan BERA. 

Data trauma kepala diperoleh dari 

hasil pemeriksaan dan rekam medis. 

 

Ya/Tidak Nominal 

Infeksi postnatal Keadaan dimana subjek penelitian 

dinyatakan oleh dokter sedang atau 

pernah terinfeksi bakteri, virus, 

jamur, atau parasit yang 

berhubungan dengan gangguan 

pendengaran dalam jangka waktu 0 

sampai umur subjek ketika 

dilakukan pemeriksaan BERA. 

Data infeksi postnatal diperoleh dari 

hasil pemeriksaan dan rekam medis. 

 

Ya/Tidak Nominal 
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Variabel Definisi Operasional Satuan Skala 

SNHL Berdasarkan pemeriksaan BERA 

didapatkan pola gelombang yang 

terbentuk memenuhi kriteria 

berikut. 

1. Bentuk gelombang sama dengan 

orang normal pada tingkat supra 

ambang rangsang.  

2. Masa laten absolut gelombang I 

dan V hampir normal.  

3. Lereng fungsi intensitas masa 

laten gelombang V lebih terjal 

dibandingkan dengan 

gelombang orang normal. 

4. Masa laten gelombang V 

biasanya lebih panjang daripada 

normal pada tingkat sensasi 

rendah dan hampir sama dengan 

normal pada tingkat sensasi 

tinggi pada penurunan tajam 

sensitivitas koklea. 

Data diperoleh dari hasil 

pemeriksaan BERA. 

Ya/Tidak Nominal 

 

3.7 Cara Pengumpulan Data 

3.7.1 Alat 

 Alat pemeriksaan fungsi pendengaran yang digunakan adalah brain evoked 

response audiometry (BERA). 

3.7.2 Jenis data 

 Jenis data yang digunakan adalah aloanamnesis serta data sekunder hasil 

pemeriksaan pendengaran BERA yang dilakukan di CDC RSUP Dokter Kariadi 

Semarang dan rekam medis penderita speech delay. 
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3.7.3 Cara kerja 

 Pengumpulan data diawali dengan mencari subjek penelitian pada populasi 

penderita speech delay yang memenuhi kriteria inklusi. Tahap selanjutnya 

pemeriksaan fungsi pendengaran menggunakan BERA untuk mengetahui 

terjadinya SNHL. Pemeriksaan dilakukan dengan menidurkan penderita speech 

delay dengan menggunakan anestesi lokal untuk mencegah artefak yang 

berhubungan dengan gerakan, yang dapat mengganggu respon elektrofisiologi 

sistem auditorik. 

 Elektroda dipasang pada telinga daerah mastoid dan pada dahi kemudian 

diberikan stimulus dengan besar 75 atau 80 dB di atas ambang dengar. Stimulus 

diulangi dengan kecepatan pengulangan pasti hingga respons mencapai 1500 atau 

2000 kali. Setiap rata-rata 2000 kali akan diperoleh satu garis baru. Elektroda yang 

dipasang pada telinga mastoid dibandingkan dengan elektroda yang dipasang pada 

dahi untuk menciptakan suatu EEG. Rata-rata gelombang EEG yang didapat 

menciptakan suatu pola gelombang yang memberi arti klinis. 

 Setiap gelombang yang muncul menunjukkan integritas saraf di area tertentu 

di sepanjang jalur saraf pendengaran. Bentuk dan waktu yang diperlukan mulai saat 

stimulus diberikan sampai timbul gelombang memberikan arti klinis mengenai 

kondisi jalur saraf pendengaran atau area di sekitarnya yang memengaruhi saraf 

pendengaran. Interpretasi BERA dilakukan dengan mengidentifikasi gelombang I 

sampai V. 

 Apabila terdapat penderita speech delay yang tidak dapat dianestesi lokal 

selama pemeriksaan BERA, maka subjek tersebut dieksklusi. Setelah didapatkan 
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subjek yang sesuai, dilakukan analisis rekam medis dan aloanamnesis untuk 

mengetahui faktor-faktor risiko apa saja yang berkaitan dengan kejadian SNHL. 

Analisis yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui riwayat prenatal, perinatal, 

dan postnatal yang diprediksi mempunyai pengaruh terhadap kejadian SNHL. 

 

3.8 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Alur penelitian 
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Pemilihan subjek penelitian penderita speech delay yang dirujuk ke CDC 
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3.9 Analisis Data 

 Data yang terkumpul dilakukan pemeriksaan kembali (data cleaning) untuk 

melihat kelengkapan datanya, selanjutnya dilakukan pengkodean (coding), 

kemudian disajikan dalam tabel berdasarkan variabel yang diteliti (tabulating), dan 

tahap terakhir adalah memasukkan data ke dalam program komputer (entrying) 

untuk dilakukan analisis statistika. Analisis data yang dilakukan meliputi analisis 

deskriptif dan uji hipotesis. 

 Analisis deskriptif dilakukan dengan melihat frekuensi dan persebaran data. 

Penilaian normalitas variabel menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan data 

normal memiliki p>0,05 sedangkan data tidak normal memiliki p<0,05. 

 Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui hubungan masing-masing variabel 

bebas yang diteliti (infeksi prenatal, obat ototoksik, bayi berat lahir rendah, 

prematuritas, hiperbilirubinemia, asfiksia neonatorum, pemakaian ventilator 

mekanis, trauma kepala, dan infeksi postnatal) dengan variabel terikat (SNHL pada 

penderita speech delay). Analisis bivariat ini menggunakan uji chi-square apabila 

data berdistribusi normal atau uji Fisher’s Esact apabila data tidak memenuhi 

kriteria uji chi-square. Apabila didapatkan p<0,25 maka dilanjutkan analisis data 

menggunakan analisis multivariat. 

Analisis multivariat dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

(infeksi prenatal, obat ototoksik, berat badan lahir rendah, prematuritas, 

hiperbilirubinemia, asfiksia neonatorum, pemakaian ventilator, trauma kepala, dan 

infeksi postnatal) secara bersama-sama terhadap variabel terikat (SNHL pada 

penderita speech delay). Analisis yang digunakan menggunakan uji regresi logistik. 
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Eliminasi data untuk mendapatkan dan menginterpretasikan model akhir dilakukan 

dengan metode Enter. 

3.10 Etika Penelitian 

 Penelitian dilakukan setelah mendapatkan ethical clearance dari Komite Etik 

Penelitian (KEP) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro/RSUP Dokter 

Kariadi Semarang. Subjek penelitian diberikan penjelasan mengenai tujuan, 

manfaat, serta prosedur pemeriksaan BERA. Subjek penelitian akan dimintakan 

persetujuan dan berhak menolak apabila tidak bersedia dilakukan pemeriksaan 

BERA. Data yang diperoleh dari subjek penelitian akan dirahasiakan. Biaya yang 

berkaitan dengan penelitian ditanggung oleh peneliti. Subjek penelitian diberikan 

imbalan sesuai kemampuan peneliti. 

3.11 Jadwal Penelitian 

Tabel 7. Jadwal penelitian 

Kegiatan 
Bulan 

Kesatu Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam 

Studi literatur                         

Penyusunan 

proposal 
                        

Seminar 

proposal 
                        

Persiapan 

penelitian 
                        

Penelitian                         

Analisis data 

dan penyusunan 

hasil 

                        

Seminar hasil                         
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