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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan cara yang akan dilakukan dalam 

proses penelitian (Aziz Alimul Hidayat, 2007). Pada bab metode penelitian 

ini akan disajikan antara lain : desain penelitian, kerangka kerja penelitian, 

waktu dan tempat, populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi 

operasional, instrumen penelitian, pengumpulan data, pengolahan dan analisis 

data. 

4.1 Rancangan Penelitian yang digunakan 

Desain atau rancangan penelitian adalah sesuatu yang sangat penting 

dalam penelitian, yang memungkinkan pemaksimalan kontrol beberapa faktor 

yang bisa mempengaruhi akurasi suatu hasil (Nursalam, 2008). Rancangan 

penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini bersifat “retrospektif”  yaitu 

rancang bangun dengan melihat kebelakang tentang suatu kejadian yang 

berhubungan dengan kejadian kesakitan yang diteliti saat ini. Artinya 

penelitian ini berupaya untuk melihat faktor penyebab di masa lalu terhadap 

kejadian sekarang  (Alimul hidayat, 2010). 

4.2 Populasi, Sampel dan Sampling 

4.2.1 Populasi  

Populasi adalah setiap subjek yang memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan dan memenuhi sampling kriteria dan menjadi sasaran akhir 

penelitian (Nursalam, 2003). Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu 

post partum yang bersalin di RS Pelita Insani Martapura bulan September 

2014 sebanyak 38 ibu bersalin. 
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4.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian populasi yang dapat dipergunakan sebagai 

subjek penelitian melalui sampling (Nursalam, 2003). Ada 2 syarat yang 

harus dipenuhi dalam menetapkan sampel yaitu: representative: sampel yang 

dapat mewakili populasi yang ada dan sampel harus cukup banyak. Sampel 

pada penelitian ini diambil  sesuai dengan responden yang memenuhi kriteria 

inklusi. 

Besar sampel dalam penelitian ini berjumlah 28 responden 

berdasarkan rumus  sebagai berikut (Nursalam, 2003) : 

      N 
n = 
             1 + N (d2) 
 
Keterangan : 

n   : Besar sampel 
N    : Besar populasi 

d   : Tingkat signifikansi (p) 

Bila, N = 38 orang 

      d = 0,1 (10%) 

               38                              38 

n =                                             =                  = 28 Responden 

                   1 + 38 (0,1)2                      1,38 
 

Dalam pemilihan sampel, peneliti menetapkan kriteria sampel sebagai 

berikut: 

1. Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu 

populasi target yang terjangkau yang akan diteliti (Nursalam, 2003). 
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Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah ibu post partum primipara 

baik SC maupun normal pervaginam. 

2. Kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek 

dari kriteria inklusi dari penelitian ini karena berbagai alasan 

(Nursalam, 2003). 

Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah: 

1) Ibu yang mengalami gangguan jiwa 

2) Ibu yang tidak bisa baca tulis 

4.2.3 Sampling  

Sampling adalah suatu proses dalam menyeleksi porsi dari populasi 

(Nursalam 2013).  Teknik sampling merupakan cara-cara yang ditempuh 

dalam pengambilan sampel, agar memperoleh sampel yang benar-benar 

sesuai dengan keseluruhan subjek penelitian. Dalam penelitian ini bentuk 

sampling yang digunakan peneliti adalah nonprobably sampling yaitu 

Purposive sampling yaitu suatu teknik penetapan sampel dengan cara 

memilih sampel diantara populasi sesuai dengan kehendak peneliti, 

berdasarkan ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya 

(Notoatmodjo, 2005). 

4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian adalah perilaku atau karakteristik yang 

memberikan nilai beda terhadap sesuatu (benda, manusia, dan lain-lain). 

Ciri yang dimiliki oleh anggota suatu kelompok (orang, benda, situasi) 

berbeda dengan yang dimiliki oleh kelompok tersebut (Nursalam, 2013). 
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4.3.1 Variabel Independen (bebas) 

Variabel yang mempengaruhi atau nilainya menentukan variabel 

lain variabel bebas biasanya dimanipulasi, diamati, dan diukur untuk 

diketahui hubungannya atau pengaruhnya terhadap variabel lain 

(Nursalam, 2013). variabel independen dalam penelitian ini adalah faktor 

predisposisi dan faktor pendorong yang berpengaruh dalam pemilihan 

metode persalinan, yaitu: 

Faktor Predisposisi 

1. Faktor pengetahuan ibu 

2. Faktor kesiapan mental 

3. Faktor kepercayaan 

4. Faktor kebutuhan dan keinginan 

Faktor Pendorong 

1. Dukungan suami  

2. Petugas kesehatan 

4.3.2 Variabel Dependen (terikat) 

Variabel yang dipengaruhi nilainya ditentukan oleh variabel lain. 

Variabel respon akan muncul sebagai akibat dari manipulasi variabel-

variabel lain (Nursalam, 2013). Dalam penelitian ini variabel dependennya 

adalah pemilihan metode persalinan. 

4.3.3 Definisi Operasional  

Definisi operasional adalah mendifinisikan variabel secara 

operasional berdasarkan karakteristik yang diamati, memungkinkan 
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peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat 

terhadap suatu objek atau fenomena (Aziz, alimul, 2003). 
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Tabel 4.1 Definisi Operasional Analisis Faktor yang berhubungan dengan Pemilihan Metode Persalinan  
Variabel Definisi 

Operasional 
Parameter Alat ukur Skala Skor 

Variabel 
Independen 
 
1) Pengetahuan 

ibu 
 

 

Hal-hal yang 
diketahui oleh ibu  
mengenai 
kehamilan, 
persalinan dan 
pemilihan metode 
persalinan  
 

Kemampuan ibu untuk 
memahami tentang 
kehamilan, persalinan 
dan pemilihan metode 
persalinan 
 

Kuesioner Ordinal  
 

Jawaban benar diberi 
skor 1 
Jawaban salah diberi 
skor 0 
Penilaian tingkat 
pengetahuan: 
Baik: 76%-100% 
Cukup: 56%-75% 
Kurang: < 56% 

2) Kesiapan 
mental ibu 

 
 

Respon ibu dalam 
menghadapi proses 
persalinan 
 

- Kemampuan ibu 
dalam menghadapi 
persalinan 

- Kondisi ibu dalam 
menghadapi 
persalinan 

 

 
 
 
 

 
 

 

Kuesioner 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinal 
 

Skor untuk 
pertanyaan positif 
SS=4, S=3, TS=2, 
STS=1, sedangkan 
untuk pertanyaan 
negatif SS=1, S=2, 
TS=3, dan STS=4, 
sikap positif jika skor 
> rerata, sikap 
negatif, jika skor ≤ 
rerata.  
Siap : 76%-100% 
Cukup siap : 56%-
75% 
Kurang siap : < 56% 
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3) Kepercayaan Keyakinan metode 
persalinan mana 
yang paling aman 
 

- Pandangan dan cara 
berfikir ibu terhadap 
pemilihan metode 
persalinan 

- Pandangan seorang 
ibu terhadap proses 
persalinan 

 

Kuesioner 
 

Ordinal 
 

Skor untuk 
pertanyaan positif 
SS=4, S=3, TS=2, 
STS=1, sedangkan 
untuk pertanyaan 
negatif SS=1, S=2, 
TS=3, dan STS=4, 
sikap positif jika skor 
> rerata, sikap 
negatif, jika skor ≤ 
rerata.  
Tinggi: 76%-100% 
Cukup: 56%-75% 
Kurang: < 56% 

4) Kebutuhan dan 
keinginan 

 

Aspek psikologis 
yang menggerakkan  
dan menjadi alasan 
untuk memilih 
metode persalinan 
 
 

- Kebebasan ibu 
dalam memilih 
proses metode 
persalinan 

- Kesiapan atau 
kesediaan ibu untuk 
melakukan proses 
persalinan 

 

Kuesioner 
 

Ordinal 
 

Skor untuk 
pertanyaan positif 
SS=4, S=3, TS=2, 
STS=1, sedangkan 
untuk pertanyaan 
negatif SS=1, S=2, 
TS=3, dan STS=4, 
sikap positif jika skor 
> rerata, sikap 
negatif, jika skor ≤ 
rerata.  
Tinggi: 76%-100% 
Cukup: 56%-75% 
Kurang: < 56% 
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1) Dukungan 
suami 

 
 

Suatu bentuk 
kenyamanan, 
perhatian, 
penghargaan, 
ataupun bantuan 
yang diterima ibu 
dari suami/keluarga 
 

- Adanya dukungan 
moral (keberadaan, 
asertif) 

- Adanya dukungan 
material (uang, 
transportasi dan 
informasi) 

 
 

Kuesioner 
 

Ordinal Ada dukungan = 1 
 
Tidak ada dukungan 
= 0 
 
Dengan kriteria: 
Baik: 76%-100% 
Cukup: 56%-75% 
Kurang: < 56% 

2) Petugas 
kesehatan 

 

Suatu bentuk 
layanan dari 
petugas kesehatan 
pada saat ibu hamil 
melakukan 
kunjungan 
pemeriksaan 
kehamilan dalam 
merencanakan 
pemilihan metode 
persalinan 
 

Ada dukungan jika 
petugas kesehatan 
menganjurkan dan 
membantu dalam 
perencanaan pemilihan 
metode persalinan 

Kuesioner Ordinal  Ada dukungan = 1 
 
Tidak ada dukungan 
= 0 
 
Dengan kriteria: 
Baik: 76%-100% 
Cukup: 56%-75% 
Kurang: < 56% 
 

Variabel dependen 
 
Pemilihan metode 
persalinan normal 
dan seksio sesarea 
 

Hak ibu untuk 
memilih metode 
persalinan yang 
dikehendaki 

- Persalinan normal 
- Persalinan seksio 

sesarea elektif 

Kuesioner  Nominal  Persalinan normal : 1 
 
Persalinan Seksio 
sesarea elektif : 2 
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4.4 Instrumen penelitian  

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat lengkap dan sistematis sehingga 

lebih mudah diolah (Arikunto, 2006). Instrumen penelitian yang digunakan 

adalah kuesioner yang dimodifikasi oleh peneliti dari peneliti sebelumnya 

dengan judul penelitian Analisis Faktor Persepsi Ibu tentang Pemilihan 

Metode Persalinan di RS Adi Husada Kapasari Surabaya (Citra AS, 2010) 

pada variabel kesiapan mental, kepercayaan, kebutuhan dan keinginan dan 

Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pemilihan Tempat Persalinan di 

Wilayah Kerja Puskesmas Negara Kecamatan Daha utara Kabupaten HSS 

(Rusnawati, 2012) pada variabel pengetahuan, dukungan suami dan dukungan 

petugas kesehatan. 

4.5 Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian dilaksanakan di ruang nifas lantai 2 dan 3 RS Pelita Insani 

Martapura, dari 31 Oktober sampai dengan 29 November 2014. 

4.6  Prosedur pengambilan atau pengumpulan data 

Pengumpulan data adalah suatu proses pendekatan kepada subjek dan 

proses pengumpulan karakteristik subjek yang diperlukan dalam suatu 

penelitian (Nursalam, 2003). Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam 

mengumpulkan data. Dalam penelitian ini pengambilan dan pengumpulan 

data diperoleh setelah sebelumnya mendapatkan rekomendasi dari Program 

Studi Pendidikan Ners  Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR YANG.... DIANA PEFBRIANTI



56 
 

 
 

Surabaya dan izin dari direktur RS Pelita Insani Martapura untuk 

mengadakan penelitian. Pertama peneliti melakukan Uji Etik di Fakultas 

Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, langkah selanjutnya peneliti 

menyeleksi responden yang ada di ruang nifas RS Pelita Insani pada kriteria 

inklusi yang sudah ditentukan dengan bantuan dari kepala ruangan. Setelah 

itu meminta persetujuan pada responden penelitian dengan memberikan surat 

persetujuan menjadi responden (inform consent). Kepala ruangan meminta 

ijin terlebih dahulu kepada responden secara informal, setelah responden 

setuju untuk menjadi responden baru peneliti masuk untuk menjelaskan 

prosedur penelitian. Bagi responden yang bersedia diteliti, kemudian diberi 

kuesioner tentang faktor yang berhubungan dengan pemilihan metode 

persalinan yang sudah disiapkan oleh peneliti dan diisi oleh responden.    

Pada saat pengisian kuesioner peneliti mendampingi responden 

sehingga didapatkan data yang valid dan memudahkan jika terdapat item 

pernyataan yang kurang dipahami sehingga responden dapat bertanya kepada 

peneliti dan peneliti dapat menjelaskan cara pengisian kuesioner. 

4.7 Cara analisa data  

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Spearman 

Rho test, untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara faktor predisposisi 

dan pendorong dengan pemilihan metode persalinan. Batas ∝ ≤ 0.05 yang 

berarti tingkat kesalahan ditoleransi sebanyak 5% (Alimul hidayat, 2010).  

Ukuran relatif tingkat hubungan yang terdapat diantara variabel 

dependen dan variabel independen dinyatakan dengan koefisien korelasi (r) 

dengan tingkatan sebagai berikut (Eddy H, 2007) 
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1. Jika r > 0,7 (baik plus maupun minus) menunjukkan adanya tingkat 

korelasi yang tinggi (kuat) 

2. Jika 0,4 < r < 0,7 (baik plus maupun minus) menunjukkan hubungan yang 

sedang 

3. Jika r < 0,4 (baik plus maupun minus) menunjukkan hubungan yang rendah 

(lemah). 

Hasil pengelolaan data dipresentasikan menggunakan skala sebagai berikut : 

a. 100%  : seluruhnya 

b. 76-99% : hampir semua 

c. 51-75% : sebagian besar 

d. 50%  : setengahnya 

e. 26-49% : hampir setengah 

f. 1-25%  : sebagian kecil 

g. 0%  : tidak satupun   (Arikunto, 2006) 

Setelah data terkumpul melalui angket (kuesioner) yaitu dengan 

memberikan skor lalu dikelompokkan sesuai variabel yang diteliti. Analisa 

data yang digunakan adalah menggunakan teknik analisa asosiatif yaitu ingin 

mengetahui faktor yang berhubungan dengan pemilihan metode persalinan di 

RS Pelita Insani Martapura. Pengetahuan ibu dihitung jika jawaban benar 

diberi skor 1, jika jawaban salah diberi skor 0 dengan pengklasifikasian Baik  

76%-100%, Cukup: 56%-75% dan Kurang: < 56% dari 10 item pertanyaan. 

Penilaian sikap dapat dilakukan dengan menggunakan skala likert. Cara ini 

dengan menetapkan bobot jawaban terhadap tiap-tiap item yang ditetapkan, 

pertanyaannya berbentuk positif dan negatif. Pertanyaan positif  jawaban 
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sangat setuju, nilai 4 jawaban setuju nilai 3, tidak setuju nilai 2 jawaban sangat 

tidak setuju nilai 1. Pertanyaan negatif jawaban sangat setuju nilai 1 jawaban 

setuju nilai 2, jawaban tidak setuju nilai 3 jawaban sangat tidak setuju nilai 4. 

Pengklasifikasian variabel kesiapan mental, siap: 76-100%, cukup siap: 56-

75% dan kurang siap: < 56%. Variabel kepercayaan, kebutuhan dan keinginan 

dikategorikan tinggi (76-100%), Cukup (56-75%) dan Kurang (< 56%). Pada 

dukungan suami dan dukungan petugas kesehatan diberi skor 1 jika ada 

dukungan dan tidak ada dukungan diberi 0 dengan kriteria baik: 76-100%, 

cukup: 56-75% dan kurang: < 56%. Sedangkan Pada variabel pemilihan 

metode persalinan,  jika ibu memilih persalinan pervaginam diberi kode 1 dan 

persalinan seksio sesarea diberi kode 2. 

Setelah data terkumpul melalui kuesioner kemudian ditabulasi. Adapun 

langkah-langah yang akan dilakukan adalah: 

1 Coding  

Memberi kode terhadap variabel-variabel yang diperoleh sebelum 

pengolahan selanjutnya. Pengkodean data berdasarkan pada kuesioner yang 

telah diisi. 

2  Editing  

Melakukan pengecekan ulang terhadap data yang sudah diperoleh, 

apakah sudah lengkap dan sesuia dengan yang diharapkan dan apakah masih 

terdapat kekurangan yang mungkin akan menyulitkan dalam pengolahan data 

berikutnya. 

3 Skoring data 

Memberikan skor pada tiap item yang dikerjakan berdasarkan sifat pertanyaan. 
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4  Entri Data   

Data entri adalah kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan 

kedalam master tabel dan database komputer, kemudian membuat distribusi 

frekuensi sederhana. 

5. Tabulating 

     Menyusun data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan prosentase  

4.8 Kerangka kerja 

Merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian 

yang akan ditulis dalam bentuk kerangka atau alur penelitian (Aziz alimul, 

2003). Kerangka kejadian disusun berdasarkan latar belakang dan landasan 

teori. Variabel independen mempengaruhi variabel dependen yaitu faktor 

predisposisi dan faktor pendorong tentang persalinan yang berhubungan 

dengan pemilihan metode persalinan.  
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Gambar 4.1 :Kerangka kerja Faktor yang berhubungan dengan pemilihan metode 
persalinan di RS Pelita Insani Martapura

Populasi 
Ibu post partum di RS Pelita Insani 

Martapura berjumlah 38 

Sampel 
Sesuai dengan kriteria inklusi 

Purposive Sampling 

Pengumpulan data kuesioner 

Variabel independen: Faktor Predisposisi 
dan Faktor Pendorong terhadap persalinan 

normal dan SC 

Variabel dependen: 
Pemilihan metode 

persalinan normal dan SC 

Analisis data dengan 
Spearman Rho 

Penyajian data 
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4.9 Etika Penelitian  

 Masalah etika penelitian keperawatan merupakan masalah yang 

sangat penting dalam penelitian, mengingat penelitian keperawatan 

berhubungan langsung dengan manusia, maka segi etika penelitian harus 

diperhatikan. Masalah etika yang harus diperhatikan antara lain adalah 

sebagai berikut: 

1. Informed Consent 

Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti 

dengan responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. 

2. Anonimity (Tanpa Nama) 

       Etika penelitian memberikan jaminan dalam penggunaan subjek 

penelitian dengan cara menuliskan kode pada lembar pengumpulan data 

tanpa mencantumkan nama responden. 

3. Confidentiality (Kerahasiaan) 

 Etika penelitian memberikan jaminan kerahasiaan hasil penelitian. 

Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh 

peneliti. 

4.10 Keterbatasan 

1.  Pada penelitian ini pengumpulan data primer berasal dari pasien dengan 

menggunakan instrumen kuesioner saja, sehingga data yang didapatkan 

hanya terkait item kuesioner saja. 

2. Secara teoritis banyak faktor yang berhubungan dengan pemilihan 

metode persalinan. Akan tetapi pada penelitian ini penelitian hanya 
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disesuaikan dengan kebutuhan penelitian saja, sehingga faktor lain tidak 

diketahui apakah ada hubungan dengan pemilihan metode persalinan. 

3. Instrumen penelitian (kuesioner) diambil dari penelitian sebelumnya dan 

dimodifikasi oleh peneliti sendiri, kuesioner belum dilakukan uji validitas 

dan reliabilitas. 

4. Penelitian dilakukan pada ibu post partum sehingga ibu sudah mengalami 

proses persalinan. 

5. Dalam penelitian ini tidak didapatkan data penyulit persalinan pada 

responden yang melakukan SC. 
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