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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

 Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian payung yang dilakukan 

oleh Sri Sumarmi dengan desain penelitian randomized double blind community–

based trial  pada pengantin wanita di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2010. 

 

4.1   Jenis dan Rancang Bangun Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakaan penelitian observasional, yaitu  peneliti 

melakukan pengamatan tanpa memberikan perlakuan kepada subyek peneliti. 

Berdasarkan dari segi analisisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian 

analitik karena bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis suatu hubungan 

dan pengaruh antar variabel berdasarkan teori. Rancang bangun yang digunakan 

pada penelitian adalah nested case control. Nested case control ialah 

mengidentifikasi kasus dari penelitian kohor. Kelompok kasus yang terpilih dan 

akan dibandingkan dengan anggota kohor yang tidak mengalami penyakit sebagai 

kelompok kontrol (Murti, 2011). Pada penelitian  ini mengamati kejadian 

kelompok kasus dan kontrol dari populasi kohor yang telah diikuti selama periode 

waktu pada penelitian payung.  

 

4.2   Populasi Penelitian 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh sampel wanita yang melahirkan 

pada penelitian payung. Jumlah populasi penelitian sebanyak 201 orang. Pada 
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penelitian ini terdiri dari dua kelompok yaitu populasi kasus dan populasi kontrol.  

Populasi kasus adalah ibu yang melahirkan bayi dengan berat lahir rendah dan 

populasi kontrol adalah ibu yang melahirkan bayi dengan berat lahir normal. 

Populasi berada di 9 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo sesuai dengan lokasi 

penelitian payung, yaitu Kecamatan Paiton, Kecamatan Pajarakan, Kecamatan 

Kraksaan, Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Tongas, Kecamatan Krejengan, 

Kecamatan Besuk, Kecamatan Maron, Kecamatan Gading.  

 

4.3   Sampel, Besar Sampel, Cara Penentuan Sampel, dan Cara  

Pengambilan  Sampel 

4.3.1 Sampel  

Sampel penelitian adalah ibu yang melahirkan bayi yang berdomisili di 

lokasi penelitian yang ditemukan kasus dan merupakan sampel penelitian payung. 

Sampel dibagi menjadi dua yaitu sampel kasus dan sampel kontrol. Sampel kasus 

adalah seluruh ibu yang melahirkan bayi dengan kondisi berat lahir rendah. 

Sampel kontrol adalah ibu yang melahirkan bayi dengan berat lahir normal yang 

dipilih secara acak. Penentuan sampel harus memenuhi kriteria inklusi dan 

esklusi. Kriteria inklusi adalah kriteria yang menjadikan subyek penelitian 

diterima sebagai sampel penelitian. Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah: 

1. Ibu yang melahirkan dan menjadi sampel pada penelitian payung 

hingga tahap akhir. 

2. Ibu yang memiliki buku KIA. 

3. Ibu yang melakukan pemeriksaan antenatal care (ANC) 
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4. Ibu yang bersedia menjadi responden. 

Kriteria eksklusi adalah kriteria yang menjadikan subyek penelitian tidak 

dapat menjadi sampel penelitian. Kriteria eksklusi pada penelitian adalah ibu yang 

melahirkan bayi lahir mati. 

4.3.2 Besar sampel 

 Jumlah sampel kasus merupakan seluruh kejadian BBLR yang ditemukan 

pada penelitian payung. Perbadingan jumlah sampel kasus dan kontrol adalah 1:2, 

perbandingan ini dipilih karena variabel yang diteliti cukup banyak sehingga hasil 

dapat digeneralisasikan. Sampel kontrol merupakan ibu yang melahirkan bayi 

normal dengan pemilihan secara acak sesuai dengan perbandingan jumlah kasus. 

Seluruh jumlah kasus BBLR pada penelitian payung adalah 14 kasus, angka 

tersebut menunjukan jumlah sampel kasusu. Sedangkan jumlah sampel kontrol 

sebanyak 28 orang, sehingga jumlah seluruh sampel sebanyak 42 orang. 

4.3.3 Cara penentuan dan pengambilan sampel 

 Penentuan dan  pengambilan sampel pada penelitian menggunakan  

metode cluster random sampling. Metode ini dipilih karena populasi bersifat 

heterogen dan terbagi dalam suatu rumpun/kelompok pada 9 Kecamatan. 

Pengacakan dilakukan untuk memilih kecamatan dalam penentuan dan 

pengambilan sampel kontrol. Cluster dilakukan berdasarkan dari kecamatan 

ditemukannya kasus, yaitu dari 9 kecamatan terpilih 7 kecamatan. Tujuh 

Kecamatan tersebut merupakan lokasi ditemukannya kasus. 
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4.4  Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.4.1 Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat ditemukannya kasus kejadian BBLR 

dan menjadi lokasi penelitian payung, yaitu berada di Kecamatan Kraksaan, 

Kecamatan Pajarakan, Kecamatan Krejengan, Kecamatan Maron, Kecamatan 

Paiton, Kecamatan Besuk, dan Kecamatan Tongas. 

4.4.2 Waktu penelitian 

Penelitian di lapangan dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2015. Penelitian 

di lapangan digunakan untuk pengambilan data primer kepada responden. Analisis 

data serta pembahasan dilakukan pada bulan Juni 2015. 

 

4.5   Variabel, Cara Pengukuran, dan Definisi Operasional 

Variabel pada penelitian ini terdiri dari variabel terikat dan variabel bebas. 

Variabel terikat dalam penelitian adalah bayi berat badan lahir rendah (BBLR). 

Hal ini karena berat bayi lahir merupakan kasus yang dipengaruhi oleh paparan 

atau yang menjadi variabel bebas. Variabel bebas pada penelitian meliputi umur 

ibu saat hamil, tingkat pendidikan ibu, lama aktivitas kerja ibu saat menuju 

persalinan, tingkat pendapatan keluarga, kecemasan menuju persalian, dukungan 

suami, etnik, umur kehamilan, frekuensi ANC, kualiats ANC, food taboo, 

konsumsi jamu, paparan asap rokok, konsumsi alkohol. Berikut definisi 

operasional dan cara pengukuran dari seluruh variabel pada penelitian : 
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Tabel  4.1 Variabel, Definisi Operasional, Cara Pengukuran, dan Skala Data 
Penelitian 

 
No Variabel Definisi Operasional Cara Pengukuran 

 
Skala Data 

1 Berat Badan 
Lahir Rendah 

Bayi baru lahir 
dengan berat badan 
lahir kurang dari 
2500 gram. 

Berdasarkan data sekunder dari 
buku KIA, dikelompokan 
menjadi 2 kriteria : 
1. Ya, apabila bayi BBLR (< 

2500 gr) 
2. Tidak, apabila bayi BBLN 

(≥ 2500-4000gr) 
(Kosim, 2012) 
 
 

Nominal 

2 Umur Ibu Umur ibu pada saat 
hamil pertama 

Berdasarkan data sekunder dari 
buku KIA. Umur ibu 
dikategorikan menjadi 2, yaitu :  
1. Beresiko (< 20 tahun atau 

>35 tahun) 
2. Tidak berisiko(20-35 tahun) 
(Manuaba, 2012) 
 
 

Nominal  

3 Tingkat 
Pendidikan 

Pendidikan terakhir 
yang berhasil 
diselesaikan oleh 
responden  

Berdasatkan data primer 
melalui wawancara. Tingkat 
pendidikan dikategorikan 
menjadi 9, yaitu : 
1. Tidak sekolah 
2. Tidak tamat SD 
3. Tamat SD 
4. Tamat SMP 
5. Tamat SMA 
6. Tamat Perguruan Tinggi 

 
 
 

Ordinal 
 

4 Jenis Pekerjaan 
Ibu 

Jenis kegiatan ibu 
berdasarkan deskripsi 
pekerjaan yang 
dilakukan selama 
hamil pertama dan 
sekarang. 

Berdasarkan data primer 
melalui wawancara. Jenis 
pekerjaan ibu dikategorikan 
menjadi 9, yaitu : 
1. Tidak bekerja 
2. Buruh harian 
3. Buruh pabrik 
4. Karyawan swasta 
5. PNS 
6. Pedagang 
7. Wiraswasta  
8. Petani 
9. Lainnya 
(Sumarmi, 2014) 
 
 
 

Nominal  
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No Variabel Definisi Operasional Cara Pengukuran 
 

Skala Data 

5 Lama waktu 
kerja saat 
menuju 
pesalinan 

Aktivitas yang 
dilakukan oleh ibu 
hamil saat di 
trimester III, terkait 
dengan lama waktu 
kerja 

Berdasarkan data primer 
melalui wawancara. Lama 
waktu kerja, dikategorikan 
menjadi : 
1. Aktivitas bekerja tidak 

padat (< 8 jam per hari) 
2. Aktivitas bekerja padat (> 8 

jam per hari) 

Nominal 

6 Jenis Pekerjaan 
Suami 

Jenis aktivitas suami 
untuk memperoleh 
penghasilan 

Berdasarkan data primer 
melalui wawancara. Jenis 
pekerjaan suami dikategorikan 
menjadi 9, yaitu : 
1. Tidak bekerja 
2. Buruh harian 
3. Buruh pabrik 
4. Karyawan swasta 
5. PNS 
6. Pedagang 
7. Wiraswasta  
8. Petani 
9. Lainnya 
 (Sumarmi, 2014) 
 

Nominal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Penghasilan 
Keluarga 

Pemasukan berupa 
uang yang di dapat 
dari hasil 
pekerjaannya, baik 
suami maupuun istri 
yang digunakan 
untuk memenuhi 
kebutuhannya. 

Berdasarkan data primer melalui 
wawancara. Penghasilan 
dikategorikan menjadi 4, yaitu : 
1. <500.000 
2. >500.000-1.000.000 
3. >1.000.000-2.000.000 
4. >2.000.000 
(Sumarmi, 2014) 
 

Ordinal  
 

8 Kecemasan 
Menuju 
Persalinan  

Rasa cemas yang 
dirasakan ibu hamil 
pada trimester III 
hingga menuju 
persalinan pertama.  

Berdasarkan data primer, 
melalui wawancara dengan 
kuesioner. Kecemasan pada 
persalinan dikategorikan 
menjadi 2, yaitu : 
1. Ya, apabila ibu mengalami  

a. Takut terhadap proses 
persalinan 

b. Takut terhadap biaya 
persalinan 

c. Takut terhadap 
pelayanan kesehatan 

d. Takut terhadap tenaga 
kesehatan 

e. Lainnya 
2. Tidak, apabila ibu tidak 

mengalami mengalami 
kecemasan diatas. 

(Harianto, 2003)  
 
 

Nominal 
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No Variabel Definisi Operasional Cara Pengukuran 
 

Skala Data 

9 Etnik Kelompok sosial 
dalam sistem 
sosial/kebudayaan 
berdasarkan 
keturunan, adat, 
agama, bahasa, dan 
sebagainya.  

Berdasarkan data primer melalui 
wawancara. Etnik 
dikekelompokan menjadi : 
1. Pandalungan 
2. Jawa 
3. Madura 
4. Lainnya 

 

Nominal 
 

10 Umur 
Kehamilan 

Umur minggu 
kehamilan ibu saat 
melahirkan  

Berdasarkan data sekunder buku 
KIA. Umur kehamilan 
dikelompokan menjadi 2, yaitu: 
1. Kurang bulan (<37 

minggu) 
2. Cukup bulan (≥ 37 

minggu) 
(Manuaba, 2010) 
 
 
 
 

Nominal 

11 Frekuensi ANC Pemeriksaan 
kehamilan oleh ibu 
hamil selama usia 
kehamilan yaitu 
trimister I hingga 
trimester III 

Berdasarkan data sekunder dari 
buku KIA. Frekuensi ANC 
dikelompokan menjadi 2 yaitu : 
1. Kurang  (<4 kali) 
2. Baik ( ≥4 kali) 

(Direktur Jenderal Bina 
Kesehatan Masyarakat, 
2010) 
 
 
 

Nominal 
 

13 Dukungan 
Suami 

Sikap dan perilaku 
suami yang 
memberikan 
perhatian terhadap 
kondisi kesehatan ibu 
dan janin selama 
kehamilan. 

 Berdasarkan data primer, 
melalui wawancara dengan 
kuesioner. Dukungan suami 
dikelompokan menjadi 2, yaitu: 
1. Ya, apabila suami 

memberikan dukungan 
dalam bentuk : 
a. Mengantarkan periksa 

kehamilan (ANC) 
b. Membantu meringankan 

pekerjaan rumah tangga 
c. Memberikan motivasi 

untuk menjaga 
kesehatan kehamilan 

d. Lainnya 
2. Tidak, apabila suami hanya  

meberikan satu dukungan 
seperti jawaban diatas. 
 
 
 

Nominal 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KARAKTERISTIK SOSIAL, EKONOMI,.... HIDAYATUSH SHOLIHA



51 
 

No Variabel Definisi Operasional Cara Pengukuran 
 

Skala Data 

12 Kualitas ANC Pelayanan yang 
didapatkan oleh ibu 
hamil ketika 
melakukan perawatan 
kehamilan khususnya 
bagi ibu hamil risiko 
BBLR 

Berdasarkan data sekunder dari 
buku KIA dan data primer 
melalui wawancara dengan 
kuesioner. Kuliatas ANC 
dikategorikan menjadi 2, yaitu : 
 
1. Baik , bila memenuhi 

kriteria : 
a. Timbang berat badan 
b. Ukur LILA 
c. Ukur tekanan darah 
d. Pelayanan anamnesis 

(menanyakan keluhan) 
e. Mendapatkan imunisasi TT 
f. Mendapat tablet besi 
g. Pemeriksaan Hb 
h. Pengukuran fundus uteri 
i. Perhitungan DJJ 
j. Penentuan letak janin 
k. Mendapatkan pelayanan dan 

konseling (KIE)  
2. Kurang , apabila salah satu 

indikator tidak terpenuhi 
(Direktur Jenderal Bina 
Kesehatan Masyarakat, 2010) 

Nominal 
 
 

14  Food Taboo 
(Tabu Makanan) 

Konsep dapat  atau 
tidaknya suatu 
makanan dapat 
dimakan oleh suatu 
kelompok 
masyarakat. 

Berdasarkan data primer, 
melalui wawancara dengan 
kuesioner. Tabu makanan 
dikelompokan menajdi 2, yaitu: 
1. Ya, apabila responden 

memiliki pantangan dengan 
alasan non klinis atau 
karena kebudayaan. 

2. Tidak, apabila responden 
tabu terhadap makanan.  

Nominal 
 

16 Paparan Asap 
Rokok 

Terpaparnya ibu oleh 
asap rokok karena 
perilaku merokok 
(perokok aktif) atau 
terkena paparan 
asapnya saja (pasif) 
dari lingkungan.  

Berdasarkan data primer, 
melalui wawancara dengan 
kuesioner. Paparan asap rokok 
dikategorikan menjadi 2, yaitu : 
1. Terpapar  
2. Tidak terpapapar asap rokok 

Nominal 
 

17 Konsumsi 
Alkohol 

Kegiatan 
mengkinsusmi 
alkohol selama 
kehamilan 

Berdasarkan data primer melalui 
wawancara dengan kuesioner. 
Konsumsi alkohol 
dikategorikan menjadi 2, yaitu : 
1. Ya, apabila selama 

kehamilan pernah 
mengkonsumsi alkohol 

2. Tidak, apabila tidak 
mengkonsumsi alkohol 
selama kehamilan 
  

Nominal 
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No Variabel Definisi Operasional Cara Pengukuran 
 

Skala Data 

15 Konsumsi Jamu Kegiatan minum 
jamu oleh responden 
selama kehamilan. 
Konsumsi jamu 
dilihat berdasarkan 
frekuensinya dan 
jenis jamu (data 
komposit) 

A.Frekuensi konsumsi jamu 
Berdasarkan data primer 
dengan wawancra. Frekuensi 
minum jamu dikategorikan 
menjadi : 
1. Harian 
2. Mingguan 
3. Bulanan 
B.Jenis jamu 
Berdasarkan data primer, 
melalui wawancara dengan 
kuesioner. Jenis jamu 
merupakan pertanyaan terbuka. 
 
Konsumsi jamu merupakan  
data komposit, maka 
dikelompokan menjadi 2, yaitu  
1. Ya, apabila responden 

menjawab pertanyaan A dan 
B 

2. Tidak, apabila responden 
tidak menjawab pertanyaan 
A dan B 

Ordinal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
Nominal 

 

4.6   Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Data yang digunakan pada penelitian berupa data primer dan data 

sekunder. Data primer berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian. 

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah lembar 

kuesioner yang dipandu langsung oleh peneliti (responden hanya menjawab dan 

peneliti yang mengisi kuesioner). Data sekunder yang diperoleh berdasarkan data 

dari Dinas kesehatan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, Baseline 

hasil penelitian payung, dan buku KIA responden.  

 

4.7   Teknik Analisis Data 

Analisis data digunakan untuk menguji hipotesa dan menjawab tujuan 

penelitian. Pengolahaan data dimulai dengan pengumpulan data kemudian 
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dilakukan proses editing, koding, lalu memasukan (entry) data. Analisis data 

menggunakan aplikasi program statistik. Statistik deskriptif dilakukan untuk 

menunjukan gambaran distribusi variabel-variabel yang diteliti dengan 

menggunakan distribusi frekuensi atau cross tabulation.  

 Analisis univariat menggunakan regresi logistik (univariat case) karena 

variabel bebas dan terikat merupakan data katagorik. Analisis univariat digunakan 

untuk mengetahui besar pengaruh atau risiko antara satu variabel bebes dengan 

variabel terikat. Pembacaan besar faktor risiko dilakukan pada nilai Exp(B) 

dengan alfa sebesar 5% (α = 0,05). 

Analisis multivariat menggunakan uji regresi logistik (multivariate case). 

Analisis multivariat bertujuan untuk mengetahui variabel bebas yang paling 

dominan, dalam hal ini variabel yang paling berisiko terhadap kejadian BBLR. 

Sehingga dapat diperoleh model/rumus yang paling baik (fit) dari variabel bebas 

terhadap variabel terikat.  
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