
BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah observasional yaitu dilakukan dengan cara pengamatan tanpa 

memberikan intervensi, dengan desain penelitian crossectional. Variabel sebab atau resiko 

yaitu asupan serat dan status obesitas dan variabel akibat atau kasus yaitu tekanan darah pada 

objek penelitian diukur atau dikumpulkan dalam waktu bersamaan. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Tabanan III pada bulan April – Juni 2019. 

Lokasi ini dipilih sebagai  tempat penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut : 

1. Jumlah penderita hipertensi di Puskesmas Tabanan III pada tahun 2017 berjumlah 1019 

kasus sehingga memungkinkan peneliti mendapatkan jumlah sampel minimal yang 

dibutuhkan. 

2. Pada tahun 2016 dan 2017, kasus hipertensi di Puskesmas Tabanan III menduduki 

peringkat teratas dengan jumlah pasien terbanyak  

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh penderita hipertensi yang sudah didiagnosa 

dokter yang berkunjung ke Puskesmas Tabanan III tahun 2019. 

2. Sampel Penelitian 

a. Jumlah dan Besar Sampel 



Sampel pada penelitian ini adalah bagian dari populasi yang memenuhi kriteria 

inklusi sebagai berikut : 

1) Tercatat sebagai penderita hipertensi di Puskemas Tabanan III  

2) Berjenis kelamin laki – laki atau perempuan yang berusia 45-69 tahun 

3) Memiliki catatan tekanan darah  dengan riwayat hipertensi 

4) Memiliki tekanan darah ≥140/90 mmHg 

5) Menderita hipertensi yang didiagnosa dokter dan rutin mengkonsumsi obat 

antihipertensi 

6) Dapat berkomunikasi dengan baik  

7) Bersedia menjadi sampel dengan menandatangani informed consent. 

b. Besar Sampel 

Banyaknya sampel yang digunakan dapat ditentukan dengan rumus pada 

(Sastroasmoro, 2002) sebagai berikut: 

   
  

             

  
 

      

      Keterangan: 

n = besar sampel minimum 

Z1-α/2 = nilai distribusi normal baku (tabel Z) pada α tertentu 

P       = harga proporsi di populasi,   ditetapkan 69,2% (0,69) hasil penelitian 

(Kholifah et al., 2014) 

d = kesalahan yang dapat ditolerir 0,15 

 Jumlah sampel minimal yang dibutuhkan adalah berjumlah 41 orang  (perhitungan besar 

sampel terdapat pada lampiran 4). 



c. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Non Probability Random 

Sampling  dengan metode Consecutive Sampling  yang berarti sampel yang 

memenuhi kriteria penelitian dimasukkan dalam penelitian sampai kurun waktu 

tertentu, sehingga jumlah pasien yang diperlukan terpenuhi (Sastroasmoro, 2002). 

D. Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

1. Jenis data 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari responden meliputi data identitas, jumlah 

asupan serat, data antropometri, dan data tekanan darah  dengan pengisian kuisioner 

yang telah disiapkan. 

b. Data Sekunder  

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis yang didapat dari Puskesmas 

Tabanan III, yaitu gambaran umum atau profil Puskesmas Tabanan III. 

 

 

 

2. Cara pengumpulan data 

a. Data primer 

1) Identitas Sampel 

Identitas sampel yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan sampel 

kemudian dicatat di formulir identitas sampel yang dilakukan oleh peneliti dan 

dibantu oleh enumerator lain. 



2) Data Antropometri  

Untuk mengetahui berat badan sampel, sampel ditimbang menggunakan 

timbangan injak digital dengan kapasitas berat maksimal 120 kg, serta memiliki 

ketelitian 0,1 kg. Penimbangan dilakukan 1 kali. Tinggi badan sampel diukur 

menggunakan mikrotoise merk one med dengan ketelitian 0,1 cm dilakukan 1 kali 

pengukuran yang dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh enumerator lain, dan 

kemudian ditulis di lembar kuisioner.  

3) Data Asupan Serat 

Untuk mengetahui jumlah asupan serat yang dikonsumsi sampel, peneliti 

menggunakan teknik wawancara dengan metode recall 24 jam menggunakan 

formulir recall 24 jam. Proses recall dilakukan 1 x 24 jam. Wawancara dilakukan 

oleh peneliti dan enumerator lain dengan bantuan media buku foto makanan yang 

dilakukan setelah wawancara identitas sampel dan pengukuran antropometri.  

 

4) Tekanan Darah 

Untuk mengetahui tekanan darah pada sampel dilakukan pengukuran tekanan 

darah yang dilakukan oleh petugas kesehatan di Puskesmas Tabanan III yang 

dikur pada saat pagi hari dalam posisi sampel duduk yang dikur menggunakan 

tensimeter, kemudian peneliti mencatat hasil pengukuran tekanan darah di 

kuisioner yang sudah dibuat.    

b. Data sekunder 

Data puskesmas diperoleh dengan wawancara langsung dengan Kepala 

Puskesmas dengan menggunakan kuisioner. 



c. Pengumpulan data oleh peneliti dibantu oleh enumerator yang berasal dari Mahasiswa 

Gizi yang sudah terlatih. 

E. Alat dan Instrumen Penelitian 

a. Alat pengumpulan data 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

1) Alat ukur berat badan  yaitu timbangan injak digital dengan kapasitas 120 kg dengan 

ketelitian 0,1 kg. 

2) Alat ukur tinggi badan yaitu microtoise merk one med dengan ketelitian 0,1 cm 

dengan kapasitas 200 cm. 

3) Tensimeter  

4) Buku foto makanan  

 

b. Instrumen pengumpulan data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi formulir identitas sampel, dan 

formulir recall 24 jam (terlampir).  

F. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

a. Asupan Serat 

Data asupan serat diperoleh dari hasil pengisian formulir recall 24 jam dengan 

pengambilan data sebanyak 1 kali, yang berisi waktu makan, jenis makanan yang 

dikonsumsi, bahan makanan, berat dalam URT yang kemudian dikonversi dalam 

bentuk gram. Kemudian hasil recall yang sudah tercatat diolah menggunakan 

Nutrisurvey agar mendapatkan jumlah asupan serat yang telah dikonsumsi sampel per 



hari. Setelah didapatkan jumlah asupan serat hasil recall, selanjutnya dirata-ratakan 

kemudian dibandingkan dengan kebutuhan. Tingkat asupan serat yaitu: 

1) Sesuai anjuran, yaitu ≥30 gram/hari 

2) Tidak sesuai anjuran, yaitu <30 gram/hari  

b. Status Obesitas  

Data status obesitas didapat dari pengukuran yang dilakukan pada sampel yaitu 

dengan mengukur berat badan menggunakan timbangan injak, dan mengukur tinggi 

badan menggunakan microtoise. Setelah mendapat berat badan dan tinggi badan, 

kemudian menghitung IMT. Status obesitas dapat dikategorikan menjadi: 

1) Tidak Obesitas (<25 kg/m2)  

2) Obesitas Tingkat 1 (25,0 – 29,9 kg/m2) 

3) Obesitas (≥30,0 kg/m2) 

c. Tekanan Darah  

Data tekanan darah diperoleh melalui data sekunder.Tekanan darah sampel diukur 

oleh petugas kesehatan, kemudian dicatat hasilnya.Tekanan darah dapat dikategorikan 

menjadi: 

1) Hipertensi Derajat I, jika tekanan sistolik 140 – 159 mmHg dan tekanan diastolik 

90 – 99 mmHg 

2) Hipertensi Derajat II, jika tekanan sistolik ≥160 mmHg dan tekanan diastolik 

≥100 mmHg 

Data riwayat gizi, data aktivitas fisik, dan data riwayat hipertensi diperoleh dari hasil 

wawancara langsung kepada sampel. Hasil dari wawancara tersebut kemudian diolah dalam 

bentuk tabel distribusi frekuensi. 



2. Analisis Data 

Data yang disajikan dengan mendistribusikan melalui analisis univariat dan bivariat. 

a. Analisis Univariat  

Analisa univariat yang dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian, 

tujuan dari analisa ini hanya untuk menghasilkan distribusi frekuensi. Data 

karakteristik sampel dianalisa secara deskriptif dan disajikan dalam tabel distribusi 

frekuensi. 

b. Analisis Bivariat  

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen 

dengan variabel independen. Untuk mengetahui adanya hubungan antara asupan 

serat, dan status obesitas dengan tekanan darah pada penderita hipertensi di 

Puskesmas Tabanan III, digunakan uji statistic yaitu uji korelasi Spearman.  

Selanjutnya dilakukan analisa terhadap hasil uji statistik dengan kriteria uji : 

1) Tolak Ho, terima Ha, jika nilai p < 0,05 maka terdapat korelasi yang 

signifikan antar variabel yang dihubungkan. 

2) Terima Ho, tolak Ha jika nilai p > 0,05 maka tidak terdapat korelasi yang 

signifikan antar variabel yang dihubungkan. 

Untuk mengetahui tingkat hubungan atau keeratan hubungan antar variable, maka 

dilakukan analisa terhadap hasil uji statistic dengan kriteria uji: 

1) 0,00 - 0,20, artinya hampir tidak ada korelasi 

2) 0,21 - 0,40, artinya korelasi rendah 

3) 0,41 - 0,60, artinya korelasi sedang 

4) 0,61 - 0,80, artinya korelasi tinggi 



5) 0,81 - 1,00, artinya korelasi sempurna 

Interpretasi data hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel silang dan grafik 

keeratan hubungan antar variabel. 

 


