
 
 

BAB IV 

 METODE PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 

rancangan kuantitatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan 

atau menggambarkan suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat 

(Notoatmodjo, 2012). Dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui gambaran 

kadar asam urat pada Sopir Angkutan Wisata Wahyu Baruna Sanur.  

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 
 

1. Tempat penelitian 

Pada penelitian ini pengambilan sampel dilakukan di Pantai Sanur dan 

pemeriksaan kadar asam urat dilakukan di Laboratorium RSUP Sanglah Denpasar. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai Juni 2020. 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 
 

1. Populasi penelitian 

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh anggota dari suatu wilayah 

yang menjadi sasaran penelitian (Juliansyah, 2012). Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh Sopir Angkutan Wisata Wahyu Baruna Sanur yang berjumlah 35 

orang.  

  

 

 



21 
 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang mewakili populasi 

penelitian tersebut (Sugiyono, 2011). 

a. Unit analisis responden 

Unit analisis pada penelitian ini adalah kadar asam urat. Responden dalam 

penelitian ini diambil dari Sopir Angkutan Wisata Wahyu Baruna Sanur yang 

memenuhi kriteria inklusi. 

Kriteria Inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu 

target populasi untuk menjangkau yang akan diteliti. Adapun kriteria inklusi dalam 

penelitian ini yaitu : 

1) Sopir yang bersedia menjadi responden. 

2) Sopir yang masih aktif bekerja. 

3) Berusia 25-60 tahun. 

4) Sopir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. 

Sedangkan Kriteria Eklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan 

subjek yang tidak memenuhi kriteria inklusi. Kriteria eklusi dalam penelitian ini 

yaitu : 

1) Sopir dalam keadaan sakit. 

2) Sopir yang mengundurkan diri atau tidak hadir saat penelitian. 

b. Besar sampel penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang mewakili populasi 

penelitian tersebut (Sugiyono, 2011). Penelitian ini menggunakan rumus Slovin 

dalam penentuan besar sampel. Rumus Slovin digunakan untuk menghitung jumlah 

dari sebuah populasi objek tertentu yang belum diketahui karakteristiknya secara 
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pasti. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 35 orang sopir, sehingga 

persentase kelonggaran yang digunakan yaitu 25% dengan perhitungan sebagai 

berikut: 

Rumus Slovin : n = N / 1 + ( N x (e)2) 

    n = 35/ 1 + ( 35 x (25%)2) 

    n = 35/ 1 + (35 x (0,0625) 

    n = 35 / 3,1875 

    n = 10,98 

    n = 11 

 Berdasarkan perhitungan diatas sampel yang menjadi responden dalam 

penelitian ini yaitu sebanyak 11 orang Sopir Angkutan Wisata Wahyu Baruna 

Sanur. 

c. Teknik pengambilan sampel 

Pada penelitian ini menggunakan teknik probability sampling yaitu random 

sampling. Pengambilan sampel dengan teknik ini hanya dapat dilakukan jika 

keadaan populasi memang homogen. Teknik ini dilakukan dengan pengambilan 

anggota sampel dari populasi yang diambil secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam populasi tersebut. Teknik pelaksanaan random sampling dengan 

cara pengundian unsur-unsur penelitian dalam populasi (Sugiyono, 2013). 

 

D. Jenis, Teknik, dan Instrumen Penelitian 
 

1. Jenis data yang dikumpulkan 

a. Data primer 

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan 

karakteristik responden meliputi usia, lama duduk saat bekerja, kebiasaan menahan 
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buang air kemih, lama bekerja serta kebiasaan konsumsi makanan tinggi purin dan 

mengonsumsi alkohol. Kemudian hasil pemeriksaan kadar asam urat pada sopir 

angkutan wisata Wahyu Baruna Sanur yang didapat dengan pemeriksaan 

laboratorium. 

b. Data sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari data sopir angkutan wisata 

yaitu meliputi data jumlah sopir angkutan wisata yang masih aktif bekerja di Wahyu 

Baruna Sanur. 

2. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

wawancara dan pemeriksaan laboratorium. Wawancara dilakukan secara langsung 

kepada responden untuk mengetahui nama, usia, lama duduk saat bekerja, 

kebiasaan menahan buang air kemih, lama bekerja serta kebiasaan konsumsi 

makanan tinggi purin dan mengonsumsi alkohol. Pada pemeriksaan laboratorium 

dilakukan pemeriksaan kadar asam urat yang dilakukan di Laboratorium RSUP 

Sanglah Denpasar. 

3. Instrumen penelitian 

a. Instrumen pengumpulan data 

Instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan dipermudah (Sumarni, 2012).Dalam penelitian ini 

instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1) Alat tulis digunakan untuk mencatat hasil wawancara 
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2) Formulir wawancara sebagai pedoman dalam melakukan wawancara dengan 

responden 

3) Informed Consent sebagai bukti kesediaan menjadi responden 

4) Kamera untuk alat dokumentasi 

b. Instrumen pemeriksaan laboratorium 

Adapun instrumen yang digunakan dalam pemeriksaan pada penelitian ini 

yaitu: 

1) Alat 

a) Jarum vacuntainer 11 buah 

b) Centrifuge 1 buah 

c) Box sampel 1 buah 

d) Holder 1 buah 

e) Tabung vakum kuning 11 buah 

f) Torniquet 1 buah 

g) Alat Cobas 6000 

h) Alat pelindung diri ( APD ) 

2) Bahan  

a) Kapas Alkohol 70 % 1 kotak 

b) Hypafix 

c) Kapas Kering 

d) Sampel Serum 

e) Reagen untuk pemeriksaan asam urat 

f) Label 

g) Tissue  
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c. Prosedur kerja pemeriksaan laboratorium 

1) Pra-analitik 

a) Persiapan pasien 

Pasien berpuasa selama 10-12 jam sebelum pengambilan darah dan pasien 

tidak mengkonsumsi obat-obatan. 

b) Pengambilan sampel darah 

Pengambilan sampel darah vena dilakukan dengan cara pertama-tama 

responden dianjurkan untuk duduk tenang sekurang-kurangnya 15 menit sebelum 

pengambilan darah. Kemudian peneliti memastikan identitas pasien dengan 

mengajukan pertanyaan kepada pasien berupa nama dan tanggal lahir. Peneliti 

menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) yaitu jas laboratorium, sarung tangan dan 

masker. Selanjutnya disiapkan alat dan bahan untuk pengambilan darah. Responden 

diminta untuk meluruskan posisi lengannya dan siku tidak boleh dibengkokkan. 

Kemudian responden diminta untuk mengepalkan tangannya. Tourniquet dipasang 

kurang lebih 10 cm di atas lipatan siku kemudian dipilih bagian vena median cubital 

atau chepalica.   

Kulit pada bagian yang akan diambil darahnya dibersihkan dengan alkohol 

70% dan dibiarkan kering untuk mencegah terjadinya hemolisis dan rasa terbakar. 

Bagian vena ditusuk dengan jarum dengan lubang jarum menghadap ke atas dengan 

sudut kemiringan antara jarum dan kulit 450. Bila jarum berhasil masuk vena, akan 

terlihat darah masuk ke dalam jarum kemudian volume darah diambil sebanyak 3 

ml. Setelah volume darah cukup, tourniquet dilepaskan dan responden diminta 

untuk membuka kepalan tangannya. Jarum dilepaskan atau ditarik dan segera 

diletakkan kapas kering di atas bekas tusukan untuk menekan bagian tersebut 

selama kurang lebih 2 menit, selanjutnya bagian ini ditutup dengan plester. Darah 
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ditampung pada tabung vacutainer dengan tutup kuning selanjutnya dimasukkan ke 

dalam cool box dan kemudian dikirim ke laboratorium RSUP Sanglah Denpasar. 

c) Persiapan sampel 

Sampel darah yang telah membeku dipisahkan dengan cara dicenrifugasi 

pada kecepatan 3000 rpm selama 15 menit untuk mendapatkan serum sebagai bahan 

pemeriksaan. 

2) Analitik 

Pemeriksaan sampel dilakukan di Laboratorium RSUP Sanglah Denpasar. 

Peneliti terlebih dahulu menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) berupa jas 

laboratorium, sarung tangan dan masker. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan 

sampel dengan menggunakan alat yang ada di Laboratorium. Pemeriksaan kadar 

asam urat menggunakan alat Cobas 6000 yang merupakan alat pemeriksaan kimia 

klinik di laboratorium RSUP Sanglah Denpasar. Adapun prosedur kerjanya adalah 

sebagai berikut:  

a) Dihidupkan alat Cobas 6000, kemudian hidupkan komputer, dan printer. 

b) Sampel dan formulir permintaan pemeriksaan laboratorium dilihat dan 

dicocokan sesuai dengan identitas pasien dan permintaan pemeriksaannya.  

c) Dilakukan Log On dengan cara klik kanan bawah layar, kemudian akan muncul 

jendela da nisi “User ID” serta Password” 

d) Reagen di cek dengan mengklik status kemudian “Cassettes” untuk melihat 

reagen yang tersedia di instrument. 

e) Control dan kalibrasi dilakukan dengan cara mengklik “Orders”, kemudian 

“Quality Control” atau “Calibrators” klik parameter yang ingin dikontrol atau 
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dikalibrasi, lalu klik “Save”. Nilai control atau kalibrasi harus masuk kedalam 

nilai standar yang ditetapkan. 

f) Pemeriksaan dilakukan pada sampel dengan cara dibuka tabung tutup kuning 

yang berisi sampel serum hasil sentrifugasi dan dimasukkan ke dalam rak serta 

disesuaikan dengan batas tanda barcode. 

g) Rak tabung dimasukkan ke dalam alat, diletakkan rak tabung mengarah ke 

sensor barcode. Alat akan melakukan sensor pada barcode secara otomatis 

dalam mendata identitas pasien. 

h) Parameter yang ingin diperiksa pada komputer yang terhubung ke alat yaitu 

parameter Asam Urat. 

i) Alat akan melakukan pemeriksaan secara otomatis, dan hasil dari pemeriksaan 

akan keluar dalam bentuk print out. 

3) Post-Analitik 

a) Hasil pemeriksaan kadar asam urat disajikan ke dalam tabel hasil pemeriksaan. 

b) Hasil pemeriksaan dicetak.  

 

E. Pengolahan dan Analisis Data 
 

1. Teknik pengolahan data 

Data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan asam urat sopir angkutan wisata 

Wahyu Baruna Sanur dicatat, diolah, dan disajikan dalam bentuk tabel dan disertai 

dengan penjelasan deskriptif yang berupa narasi. 
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2. Analisis data 

Analisis data dilakukan dengan membandingkan hasil pemeriksaan asam 

urat yang diperoleh dengan literatur terkait teori asam urat. 
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