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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian  

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional analitik tipe 

komparatif dengan desain case control untuk menilai hubungan antara BBLR 

terhadap kejadian sepsis neonatorum di RSUD Panembahan Senopati Bantul. 

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dan pengambilan data dilakukan di RSUD Panembahan 

Senopati Bantul selama bulan September 2016. 

3.3. Subjek Penelitian 

a. Populasi 

 Populasi penelitian adalah semua bayi lahir hidup, baik yang mengalami 

sepsis maupun yang tidak mengalami sepsis, yang dilahirkan pada tahun 2015 di 

RSUD Panembahan Senopati Bantul. 

b. Sampel 

 Sampel penelitian ini adalah semua bayi yang memenuhi kriteria inklusi dan 

ekslusi. Kriteria inklusi yaitu bayi yang didiagnosis sepsis neonatorum di data 

rekam medis RSUD Panembahan Senopati Bantul tahun 2015. Kemudian, kriteria 

eksklusi yaitu bayi yang mengalami asfiksia dan KPD. Kriteria tersebut 

merupakan faktor-faktor yang meningkatkan kejadian sepsis neonatorum. 

((Bansal, Agrawal, & Sukumaran, 2013).  

 Kontrol penelitian ini adalah semua bayi yang tidak terdiagnosis sepsis 

neonatorum di data rekam medis RSUD Panembahan Senopati Bantul tahun 2015. 

Besar sampel minimal yang didapatkan yaitu berdasarkan penelitian sebelumnya pada 

pada variabel LBW atau BBLR dengan p= 0,001, OR= 2,75, 95% CI= 1.454-5.200 

(Utomo, 2010). Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik 

consecutive sampling. Karena penelitian ini menguji hipotesis dua arah duntuk studi 

case control tidak berpasangan, besar sampel dihitung dengan rumus: 

n1= n2= 
   √        √           
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 Tingkat kepercayaan (1- α ) adalah 95% , sehingga nilai α adalah 0,05 dan 

Power (1-β) 90% , sehingga nilai β adalah 0,10.  

Keterangan: 

n1 = besar sampel 

n2 = besar kontrol 

Zβ  = Nilai baku normal berdasarkan β  yang ditentukan 

 = 1,282  

Zα = Nilai baku normal berdasarkan α yang ditentukan untuk uji 2 arah 

 = 1,960 

OR = Odd ratio  

 = 2,75 (Utomo, 2010) 

P1 = Proporsi efek pada kelompok dengan faktor risiko  

 = 
  

      
 = 0,733 

P2 = Proporsi efek pada kelompok tanpa faktor risiko 

 = 
  

             
 = 0,50 

P  = ½ (P1 + P2) 

 = 0,617 

Q = 1- P  

 = 0,383 

n1 = 
     √                     √                        

                
 

 = 93,2 = 93, dibulatkan. 

 Sehingga, total sampel untuk penelitian ini adalah 186 neonatus. 

3.4. Identifikasi Variabel 

 Variabel bebas penelitian ini adalah BBLR dengan variabel terikat sepsis 

neonatorum. 

3.5. Definisi Operasional 

a. BBLR 

 BBLR dalam penelitian ini adalah bayi dengan berat lahir <2500 gram. 
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b. Sepsis Neonatorum 

 Sepsis neonatorum dalam penelitian ini adalah bayi yang terdiagnosis 

sepsis neonatorum dalam rekam medik RSUD Panembahan Senopati Bantul tahun 

2015. 

3.6. Instrumen Penelitian 

Intsrumen penelitian berupa rekam medik pasien dengan riwayat kelahiran 

sepsis neonatorum di RSUD Panembahan Senopati Bantul tahun 2015. 

3.7. Alur Penelitian 

a. Tahap Persiapan 

 Hal ini meliputi pembuatan judul, penyusunan proposal, konsultasi 

proposal dengan pembimbing, seminar proposal, melakukan survey ke tempat 

penelitian, dan menyelesaikan perizinan penelitian. 

b. Tahap pelaksanaan 

 Pada tahap ini meliputi permohonan izin ke pihak RSUD Panembahan 

Senopati Bantul dan pengambilan data di RSUD Panembahan Senopati Bantul, 

dimana pengumpulan data menggunakan tabel pengumpulan data. 

c. Tahap analisis data 

 Apabila data telah terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan dan 

analisis data menggunakan software analisis data untuk menganalisa apakah ada 

hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung.  

d. Tahap penulisan laporan 

 Tahap ini adalah melakukan penulisan dan penyusunan laporan secara 

lengkap berdasarkan data dan hasil yang didapatkan, melakukan konsultasi 

laporan dengan pembimbing KTI, dan seminar hasil penelitian. 

3.8. Metode Analisis Data  

 Data yang sudah dikumpulkan, kemudian dilakukan uji hipotesis 

menggunakan uji statistik Chi-Square  untuk menganalisa apakah ada hubungan 

antara variabel bebas dan variabel tergantung. Jika p-value ≤0,05 maka hasil 

statistik bermakna, sebaliknya jika p-value > 0,05 berarti hasilnya tidak bermakna. 
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Apabila terdapat data dengan expected count <5, maka dapat digunakan uji 

alternatif yaitu Fisher’s Exact.  

3.9. Etika Penelitian 

 Etika penelitian dalam penelitian ini yaitu mengajukan perizinan terlebih 

dahulu kepada Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Kemudian, 

sebelum penelitian dilakukan pemberitahuan dan izin kepada institusi terkait, 

termasuk menjelaskan secara garis beras tujuan dilakukannya penelitian. Setelah 

mendapatkan izin komite etik penelitian, peneliti melakukan tahapan pengambilan 

data dengan tertib, menjaga nama baik FK UII selama berada di tempat penelitian, 

dan akan menghormati privasi, kerahasiaan informasi, data rekam medis subjek. 

Selain itu, publikasi hasil penelitian secara terbuka dengan tetap menjaga akurasi 

hasil. Dan peneliti akan berusaha agar tidak melakukan plagiasi dalam penulisan 

laporan.  


