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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu suatu jenis penelitian 

yang dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan 

(Notoatmojo, 2012). Penelitian yang akan dilakukan yaitu gambaran kadar LDL 

pada perokok aktif di Banjar Taman, Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, 

Badung. Peneliti akan langsung melakukan pengukuran kadar LDL. Dengan 

pendekatan cross sectional, dimana peneliti melakukan observasi atau pengukuran 

variabel sekali dan sekaligus pada waktu yang sama (Riyanto, 2011). 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Tempat penelitian ini dilakukan di Banjar Taman, Desa Darmasaba, Kecamatan 

Abiansemal, Badung. Sedangkan pemeriksan sampel dilakukan di RSUD 

Mangusada Badung. 

2. Waktu penelitian 

Waktu penelitian dilakukan dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2018 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perokok aktif yang berada di Banjar 

Taman, Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Badung, dimana didapatkan 

populasi perokok aktif sebanyak 84 orang. 

 



20 
 

2. Sampel penelitian 

a. Jumlah dan besar sampel 

Sampel penelitian dalam hal ini adalah perokok aktif yang berada di daerah 

Banjar Taman, Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Badung.  Jumlah sampel 

dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin (Noor, 2012) : 

n = 
𝑁

1+( N x 𝑒2 )
 

keterangan : 

n : Jumlah besar sampel 

N : Jumlah populasi 

e : Error level (tingkat kesalahan) 

n = 
84

1+( 84 x 0,152 )
 

n = 
84

2,89
 

n = 29,06 

n = 30 responden 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel sebesar 30 responden. 

b. Teknik sampling 

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara non probability 

sampling dengan teknik accidental sampling. Teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan 

peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan 

ditemukan itu cocok sebagai sumber data. Dimana sampel yang diambil adalah 
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orang yang langsung menghisap rokok setiap harinnya atau dapat disebut dengan 

perokok aktif (Riyanto, 2011). 

Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah : 

1) Perokok aktif yang bersedia menjadi responden 

2) Perokok aktif yang sudah menjalani puasa selama 10-12 jam 

c. Unit analisis dan responden 

Unit analisis pada penelitian ini adalah kadar Kolesterol LDL. Responden 

dalam penelitian ini adalah perokok aktif di Banjar Taman, Desa Darmasaba, 

Badung. 

D. Alat, Bahan, dan Prosedur Kerja 

1. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Jarum vacutainer merek BD, 

holder, alat pembendungan aliran darah (tourniquet) One Med, tabung vacutainer 

merek BD atau Serum Separator Tube (SST) ukuran 3 ml, Centrifuge, Cool Box, 

BA 400. 

2. Bahan 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah: kapas alkohol 70%, sampel 

darah serum, dan reganesia kit khusus untuk pemeriksan kadar kolesterol LDL. 

3. Prosedur Kerja 

a. Pengumpulan data responden 

Pengumpulan data responden dilakukan dengan mengisi angket wawancara 

yang telah diberikan oleh peneliti. Didalam angket tersebut berisi nama, umur, jenis 

kelamin, lama merokok, berapa batang merokok per hari dan indikasi peningkatan 

kadar LDL.  
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b. Pengambilan sampel 

Menurut Gandasoebrata (2007), pengambilan darah vena pada orang dewasa 

diambil pada vena fossa cubiti dengan prosedur sebagai berikut: 

1) Disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dengan baik 

2) Digunakan alat pelindung diri dengan baik dan benar sebelum dilakukan 

pengambilan sampel 

3) Jarum anterior vacutainer dipasang pada holder dengan kuat 

4) Rerponden diminta untuk meluruskan lengan dan mengepalkan jari tangan 

5) Torniquet dipasang 4-5 cm atau ± 3 jari di atas lipatan siku 

6) Dilakukan palpasi atau perabaan vena superficial ( vena foosa cubiti ) pada 

lokasi penusukan  

7) Dilakukan desinfeksi pada lokasi penusukan menggunakan kapas alkohol 70% 

secara sirkular dari pusat ke tepi dan dibiarkan mengering 

8) Ditusukan jarum anterior vacutainer pada pembuluh darah vena sesuai dengan 

arah vena sedatar mungkin membentuk sudut 450 dan dipastikan lubang jarum 

menghadap keatas 

9) Saat darah terlihat pada pangkal jarum anterior vacutainer, tabung vacutainer 

bertutup kuning ditancapkan pada jarum posterior vacutainer, dan ditunggu 

hingga tabung terisi darah sesuai dengan batas yang ditentukan (volume tabung 

3 ml) 

10) Torniquet dilepaskan dan responden diminta membuka kepalan tangannya 

11) Tabung yang telah terisi darah dilepaskan dari jarum posterior vacutainer dan 

jarum anterior vacutainer dicabut dari lokasi penusukan 

12) Ditutup bekas tusukan dengan kapas kering dan plaster 
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13) Sampel darah dalam tabung dihomogenkan dengan membolak-balikkan 

perlahan sebanyak ± 5 kali 

14) Sampel darah disimpan pada ice pack sebelum dibawa ke laboratorium. 

15) Setelah sampai dilaboratorium sampel dibiarkan pada suhu ruang kemudian 

sampel baru diperiksa menggunakan alat BA 400. 

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang dikumpulkan 

Jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer yang meliputi data hasil 

pemeriksaan kadar kolesterol LDL dan karakteristik perokok aktif (orang yang 

merokok dan langsung manghisap rokok setiap hari) yang dikategorikan menjadi 

empat kelompok yaitu perokok sangat berat, berat, sedang, dan ringan.  

2. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan wawancara langsung dan 

pemeriksaan laboratorium terhadap responden apakah benar responden benar 

merokok atau tidak. 

3. Instrumen pengumpulan data 

Adapun instrument yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian 

ini yaitu: 

a. Alat tulis 

b. Formulir responden 

c. Lembar wawancara 

d. Alat dokumentasi  

e. Alat pengambilan dan pemeriksaan sampel 
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F. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Data-data yang diperoleh berupa wawancara dan pemeriksaan kolesterol LDL 

dikumpulkan, dianalisis dan disajikan dalam bentuk tabel penyajian hasil serta 

diberikan narasi untuk memperjelas hasil yang didapatkan. 

2. Analisis data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif yang 

membandingkan kenyataan di lapangan atau hasil pemeriksaan dengan nilai normal 

pemeriksaan kadar LDL berdasarkan American Heart Association. 

 


