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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

       Ruang lingkup penelitian ini adalah Ilmu Obstetri dan Ginekologi 

3.2    Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1  Ruang Lingkup Tempat 

       Penelitian ini dilakukan di 6 puskesmas di Kota Semarang, yaitu Puskesmas 

Genuk, Puskesmas Bulu Lor, Puskesmas Karangayu, Puskesmas Kedungmundu, 

Puskesmas Tlogosari Wetan, dan Puskesmas Tlogosari Kulon. 

3.2.2   Ruang Lingkup Waktu 

       Penelitian dilakukan mulai bulan September - Oktober 2018. 

3.3    Jenis dan Rancangan Penelitian 

       Jenis penelitian ini merupakan studi cross-sectional untuk mengetahui 

hubungan anemia yang dialami ibu selama kehamilan dengan berat badan bayi yang 

dilahirkan di 6 puskesmas di Kota Semarang. 
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3.4     Populasi dan Subjek Penelitian 

3.4.1  Populasi Target 

       Populasi target pada penelitian ini adalah ibu hamil yang tergabung dalam 

subjek penelitian 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan). 

 

3.4.2  Populasi Terjangkau 

       Populasi terjangkau penelitian ini adalah ibu hamil yang melakukan kontrol 

kesehatan di puskesmas di Kota Semarang pada bulan Januari – Desember 2017 

yang tergabung dalam subjek penelitian 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan). 

3.4.3  Subjek Penelitian 

       Subjek pada penelitian ini diambil dari populasi terjangkau yang memenuhi : 

1. Kriteria Inklusi 

1) Kehamilan tunggal 

2) Melahirkan bayi hidup 

3) Melahirkan pada usia kehamilan aterm  

2. Kriteria Eksklusi 

1) Terdapat riwayat penyakit diabetes militus 

2) Terdapat riwayat penyakit hipertensi gravidarum 

3) Terdapat riwayat penyakit preeklampsia 

4) Terdapat riwayat penyakit asma 
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5) Terdapat riwayat penyakit TBC 

6) Terdapat riwayat HIV 

7) Terdapat riwayat kanker 

8) Data buku KIA tidak lengkap 

 

3.4.4  Cara Pengambilan Subjek Penelitian 

       Pengambilan subjek penelitian dilakukan dengan cara consecutive sampling, 

setiap ibu hamil dan memenuhi kriteria penelitian dimasukkan dalam penelitian 

sampai kurun waktu tertentu. 

3.4.5  Besar Subjek Penelitian 

       Besar subjek penelitian diukur dengan menggunakan rumus simple random 

sampling yaitu: 

𝑛 =
(𝑍𝛼)2𝑃𝑄

𝑑2
 

𝑛 =
1,962  × 0,5 × (1 − 0,5)

0,12
 

𝑛 =
0,9604

0,01
 

𝑛 = 96 

Keterangan : 

1. n = jumlah subjek penelitian 
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2. Zα  = distirbusi z terhadap tingkat kepercayaan 95%, sehingga (Zα) = 1,96 

3. P = proporsi kategori variabel yang diteliti  

4. Q = 1-P = 0,5 

5. d = tingkat ketepatan absolut, ditetapkan 10% = 0,1 

 

3.5 Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas adalah anemia pada kehamilan. 

2. Variabel tergantung adalah berat badan lahir (BBL) bayi. 

3.6 Definisi Operasional 

Tabel 3. Definisi Operasional 

Variabel Definisi 
Cara 

Pengukuran 

Nilai Skala 

Pengukuran 

A. Variabel 

bebas 

 

1. Anemia 

pada 

kehamilan 

 

 

 

Keadaan dimana 

ibu hamil 

memilki kadar 

hemoglobin di 

bawah nilai 

normal 

 

 

 

 

Mengambil 

data dari 

buku KIA 

 

 

 

Kadar Hb (g/dl) : 

Anemia:  

< 11 

Tidak anemia:  

≥ 11 

 

 

 

Nominal 

 

B. Variabel 

tergantung 

 

1. Berat 

badan lahir 

 

 

 

Berat badan yang 

pertama kali 

diukur sesudah 

kelahiran. 

Pengukuran 

dilakukan dalam 

waktu 1 jam 

setelah kelahiran 

 

 

 

Mengambil 

data dari 

buku KIA 

 

 

 

Berat badan lahir 

(gram): 

< 2500 

≥ 2500 

 

 

 

Nominal 
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3.7 Cara pengumpulan data 

3.7.1 Instrumen penelitian 

       Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku KIA ibu 

hamil. 

 

3.7.2  Jenis data 

       Data yang diambil merupakan data sekunder dari buku KIA ibu hamil sesuai 

kriteria inklusi penelitian. 

3.7.3  Cara kerja 

a. Peneliti mengajukan izin penelitian ke Komisi Etik Penelitian Kesehatan 

(KEPK) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atau RSUP Dr. 

Kariadi Semarang 

b. Penelitian dimulai setelah mendapatkan izin penelitian. 

c. Subjek penelitian yang sesuai dengan kriteria dimintai persetujuannya 

dengan informed consent tertulis. 

d. Peneliti melakukan wawancara sesuai dengan pertanyaan yang 

berhubungan dengan penelitian.  

e. Peneliti mengambil data dari buku KIA. 

f. Peneliti melakukan analisis data. 
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3.8 Alur penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Alur Penelitian 

3.9 Analisis data 

       Data yang telah terkumpul akan dilakukan langkah Memeriksa (Editing),  

Pengkodean (Coding), Tabulasi (Tabulating), Pemasukan data (Entry data), 

Pembersihan data (Cleaning). 

Ibu hamil yang melakukan antenatal care di tempat penelitian 

dan telah melahirkan 

Kriteria inklusi 

Mengisi Informed Consenst 

Analisis data dan 

penyusunan laporan 

Kriteria eksklusi 

Wawancara dan pengambilan data di buku KIA 
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       Data yang terkumpul dianalisis kemudian di uji hipotesisnya 

mengunakan uji Chi Square dan pembacaan dengan Fisher. Nilai p dianggap 

bermakna apabila p < 0,05. Analisa data menggunakan komputer. 

3.10 Etika Penelitian 

- Subjek penelitian diberi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penelitian. 

- Setiap subjek penelitian yang bersedia mengikuti penelitian 

menandatangani surat kesediaan. 

- Penelitian ini tidak merugikan atau membahayakan subjek. 

- Identitas subjek penelitian akan dijamin kerahasiaannya.  

- Seluruh biaya penelitian ditanggung oleh peneliti. 

- Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan ethical clearance yang 

diterbitkan oleh Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas 

Kedokteran Universitas Diponegoro atau RSUP Dr. Kariadi Semarang pada 

bulan September 2018 dengan nomor 592/EC/FK-RSDK/IX/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


