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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Rancangan   penelitian   yang   digunakan   adalah   jenis   penelitian analitik 

dengan  metode  pendekatan cross  sectional yaitu  suatu penelitian untuk 

mempelajari hubungan sebab akibat antara dua variabel pada suatu   situasi   atau   

sekelompok   subyek   yang   dilakukan   untuk   melihat hubungan   antara   variabel   

yang   satu   dengan   yang   lain,   dengan   cara pendekatan,  observasi  atau  

pengumpulan  data  sekaligus  dalam  waktu  yang bersamaan. (Notoatmodjo, 2010). 

Dalam penelitian ini pengamatan dimulai dari waktu pertama menyusui 

kemudian diamati pada hari ke 3 apakah ada kejadian bendungan ASI. 

 

B. Alur Penelitian 

Tahapan proses yang dilakukan dalam penelitian diawali dengan penyusunan 

proposal penelitan, pengurusan ijin penelitian dan ethical clereance. Dilanjutkan 

dengan penyusunan instrumen penelitian berupa lembar observasi, penentuan 

populasi, yaitu semua ibu yang melahirkan dengan tindakan SC yang memenuhi 

kriteria inklusi, menentukan jumlah sampel serta pengumpulan data. Langkah 

terakhir   menganalisa data, dilanjutkan dengan laporan dan penyajian data serta 

dilakukan penarikan kesimpulan. Proses penelitian ini digambarkan dalam diagram 

alir pada gambar 3 sebagai berikut: 
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Gambar 3  Alur Penelitian 

 

 

 



 24 
 

C. Tempat dan Waktu Penelitian   

Penelitian ini dilaksanakan di Ruang Nifas RSD Mangusada Badung 

Kabupaten Badung yaitu pada 27 Maret  2021  sampai dengan 15 Mei  2021. 

Dipilihnya RSD Mangusada Kabupaten Badung sebagai lokasi penelitian dengan 

pertimbangan yaitu Rumah Sakit sebagai pusat rujukan Puskesmas wilayah 

Kabupaten Badung, melayani tindakan seksio sesaria.   

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian  

1. Populasi Penelitian  

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti 

(Notoatmodjo, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu yang 

melahirkan dengan tindakan seksio sesaria di RSD Mangusada Kabupaten Badung 

dengan kriteria  

a.  Kriteria inklusi :  

1) Ibu post partum dengan tindakan SC.  

2) Ibu post SC dengan bayi rawat gabung dan bersedia menyusui. 

3) Ibu post SC yang menyusui on demand. 

4) Bersedia sebagai responden. 

b. Kriteria eksklusi  

1) Ibu post SC dengan kontra indikasi menyusui. 

2) Ibu post partum seksio sesaria dengan perawatan intensif  

3) Bayi meninggal 

4) Bayi dengan kelainan konginetal  
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2. Sampel penelitian  

a. Unit analisis  

Unit analisis merupakan kesatuan atau kumpulan objek penelitian yang akan 

dilaksanakan (Notoatmodjo, 2010). Unit analisis dari penelitian ini adalah semua 

ibu yang melahirkan dengan seksio sesaria yang memenuhi kriteria inklusi. 

b. Besar sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi. Jumlah dan besarnya sampel 

diambil dari responden yang melahirkan dengan seksio sesaria di RSD Mangusada 

Kabupaten Badung. Menurut Dahlan (2014) besar sampel untuk koefisien korelasi 

dihitung dengan rumus: 

𝑛 =
𝑍𝛼 + 𝑍𝛽

0,51𝑛 (1 + 𝑟)(1 − 𝑟)
+ 3 

n  = besar sample 

r  = koefisien korelasi = 0,4 

α dan β  = 5% 

Zα  = tingkat kemaknaan= 1,96 

Zβ  = power = 1,64 

Perhitungannya sebagai berikut: 

𝑛 =
1,96 + 1,64

0,51𝑛 (1 + 0,4)(1 − 0,4)
+ 3 

        = 50 

Jadi sampel minimal yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 50 orang. 

Untuk mengantisipasi drop out ditambahkan 10% menjadi 55 sampel. 
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c. Teknik sampling 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik non 

probability sampling, teknik sampel untuk mewakili seluruh populasi  yaitu secara 

consecutive sampling, pemilihan sampel menetapkan subyek secara berurutan. 

 

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data  

1. Jenis data yang dikumpulkan  

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu 

waktu pertama menyusui pada post seksio sesaria dengan kejadian bendungan ASI 

di ruang Nifas RSD Mangusada Kabupaten Badung. 

2. Teknik pengumpulan data 

Langkah-langkah pengumpulan data diawali dengan melengkapi prosedur 

administrasi.Peneliti mengurus uji etik di komite etik RSD Mangusada kemudian 

mengurus ijin penelitian dari Dinas Perijinan Propinsi Bali ke Kabupaten Badung 

selanjutnya membawqa surat  ijin kepada Direktur RSD Mangusada Badung. 

Rekomendasi dari direktur ke kepala ruangan Ruang Nifas RSD Mangusada 

Badung dengan menjelaskan maksud dan tujuan penelitian serta memohon ijin 

untuk mencari sampel penelitian. 

 Teknik pengumpulan data,peneliti melakukan seleksi secara berurutan kepada 

setiap calon responden yang ditemui berdasarkan kriteria inklusi,peneliti 

melakukan pendekatan secara informal kepada calon responden dengan 

menjelaskan maksud dan tujuan penelitian. Peneliti memberikan lembar 

persetujuan ,jika subjek bersedia untuk diteliti maka harus menandatangani  lembar 

persetujuan namun jika subjek menolak untuk diteliti,maka peneliti tidak akan 
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memaksa dan menghormati haknya. Peneliti mengumpulkan data dibantu oleh 

bidan yang bertugas di Ruang Nifas dengan sebelumnya dijelaskan cara 

pengumpulan data dan teknik observasi sesuai lembar observasi yang sudah 

diberikan. Peneliti menanyakan dan melihat kapan ibu mulai menyusui kemudian 

diobservasi kelanjutan menyusui bayinya dan mencatat pada lembar 

observasi.Menilai kejadian bendungan ASI pada hari ke 3. Peneliti mengucapkan 

terimakasih kepada responden atas pastisipasinya dalam penelitian. Setelah data 

terpenuhi, peneliti melakukan pengolahan data, mendukomentasikan hasil 

observasi pada lembar observasi. 

3. Instrumen pengumpulan data  

Alat pengumpul data yang dipergunakan adalah catatan lembar observasi 

penelitian.  

 

F. Pengolahan dan Analisis data  

a. Teknik Pengolahan Data  

Menurut Hidayat (2011) menyebutkan bahwa melakukan analisis data terlebih 

dahulu data harus diolah dengan tujuan mengubah menjadi informasi. Teknik 

pengolahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah editing, entry dan 

tabulating yang sesuai dengan uji statistik. 

1) Editing  

Editing adalah upaya memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau 

yang dikumpulkan. Pada tahap ini peneliti memeriksa semua data yang terkumpul 

pada lembar observasi. 
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2) Entry  

Entry yaitu memasukkan data kedalam media pengolah data berupa komputer 

agar peneliti mudah mencari data bila diperlukan lagi. Peneliti memproses data dari 

masing-masing responden. 

3) Tabulating  

Tabulating yaitu mendistribusikan data kedalam tabel sesuai dengan variabel, 

agar mudah dijumlahkan, disusun dan didata untuk disajikan dan dianalisis. Data 

yang telah terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk tabel data sesuai dengan 

tujuan penelitian. 

b. Teknik Analisis Data  

Data yang telah diperoleh dianalisa secara analitik dengan menggunakan uji 

statistik. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:  

 

1) Analisis Univariat  

Yaitu analisis yang dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian 

dengan mencari distribusi dan persentase dari tiap variabel (Notoatmodjo,2010).  

Analisis univariat dilakukan untuk menggambarkan distribusi frekwensi 

dengan rumus :  

P=f/n x100 %  

Keterangan:  

P =persentase per sub variabel  

f =frekwensi pengamatan persub variabel  

n =total sampel 
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2) Analisa Bivariat  

Analisa Bivariat adalah analisis yang dilakukan terhadap dua variabel yang 

berhubungan atau berkorelasi (Notoatmodjo, 2010). Analisis ini dilakukan untuk 

mengidentifikasi ada tidaknya hubungan waktu pertama menyusui pada ibu post 

seksio sesaria dengan kejadian bendungan ASI. Data yang diperoleh dianalisis 

menggunakan uji Fisher Exact Test, nilai yang diperoleh p=0.001. Nilai yang 

diperoleh yaitu p = 0,001. 

 

G. Etika Penelitian 

Selama melakukan penelitian, peneliti memperhatikan serta menjunjung tinggi 

etika penelitian. Etika penelitian adalah prinsip-prinsip moral yang diterapkan 

dalam penelitian. Setiap responden memiliki hak untuk membuat suatu keputusan 

dalam penelitian. Terdapat tiga prinsip dasar dalam etika penelitian yaitu :  

1. Prinsip menghormati martabat manusia (respect for persons). 

Responden memiliki hak untuk memutuskan dengan sukarela untuk ikut serta 

dalam sebuah penelitian tanpa ada resiko yang dapat merugikan (Setiawan dan 

Saryono, 2011). Aplikasi prinsip menghormati martabat manusia dalam penelitian 

ini adalah peneliti akan memberikan penjelasan mengenai penelitian ini sebelum 

meminta persetujuan dan informed consent dari responden, bab ini dilakukan untuk 

mencegah tuntutan dari responden dikemudian hari. Selain itu peneliti akan 

menjaga kerahasiaan data responden dengan cara tidak menggunakan nama 

responden namun menggunakan inisial. 
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2. Prinsip manfaat (beneficience). 

Peneliti harus mengecilkan resiko dan memaksimalkan manfaat. Penelitian 

diharapkan mampu memberikan manfaat untuk kepentingan manusia secara 

individu atau masyarakat secara keseluruhan (Setiawan dan Saryono, 2011). 

Penelitian ini akan dilakukan sesuai dengan prosedur penelitian sehingga dapat 

bermanfaat bagi semua pihak. Hasil dari penelitian ini akan disimpan di 

perpustakaan Poltekkes Kemenkes Denpasar Jurusan Kebidanan agar dapat 

digunakan sebagai bahan referensi oleh pihak-pihak yang membutuhkannya.  

3. Prinsip keadilan (justice). 

Prinsip ini bertujuan untuk menjunjung tinggi keadilan dan menghargai hak-

hak dari responden serta hak untuk menjaga privasi dari responden (Setiawan dan 

Saryono, 2011). Aplikasi prinsip keadilan dalam penelitian ini adalah peneliti akan 

memperlakukan seluruh responden dengan adil tanpa membeda-bedakan dan 

memandang suku, ras, agama, maupun budaya. 

 


