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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. 

Munurut Notoatmodjo (2012) penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang 

dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena yang 

terjadi di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan untuk 

menggambarkan kadar hemoglobin pada pekerja bangunan di Rumah Sakit 

Daerah Mangusada Kabupaten Badung. 

 

B. Tempat dan Waktu 

1. Tempat penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten 

Badung dan pemeriksaan kadar hemoglobin dilakukan di Laboratorium Patologi 

Klinik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. 

2. Waktu penelitian  

Penelitian ini dilakukan dari bulan Januari–Mei 2020 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi penelitian 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). 

Populasi dalam penelitian ini adalah pekerja bangunan di Rumah Sakit Daerah 

Mangusada Kabupaten Badung yang berjumlah 208 orang. 
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2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar mewakili 

populasi (Sugiyono, 2017).   

a. Besar sampel 

Besar sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus 

Slovin (Sevilla et.al, 2007) dalam (Supriyanto & Iswandiri, 2017) 

   

Keterangan : 

n = Besar Sampel 

N = Jumlah populasi (208 orang) 

e = Error level (tingkat kesalahan 25%)  

   

   

   

n = 14,85 

n = 15 orang 

b. Unit analisis dan responden  

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kadar hemoglobin dan responden 

dalam penelitian ini adalah pekerja bangunan di Rumah Sakit Daerah Mangusada 

Kabupaten Badung yang memenuhi kriteria inklusi. Agar karakteristik dari 

sampel tidak menyimpang dari populasi maka ditentukan kriteria inklusi. Kriteria 
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inklusi adalah ciri-ciri anggota populasi yang harus dipenuhi (Notoatmodjo, 

2012). Berikut adalah kriteria inklusi sampel:  

1. Pekerja Bangunan di Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung 

2. Pekerja Bangunan yang bekerja > 1 tahun di PT Tunas Jaya Sanur 

3. Pekerja bangunan yang bersedia menjadi sampel 

Kriteria eksklusi yaitu menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang 

memenuhi kriteria inklusi dari studi karena berbagai sebab (Nursalam, 2012). 

Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah: 

1. Pekerja bangunan yang mengundurkan diri saat penelitian 

c. Teknik sampling  

Sampling adalah suatu proses dalam menyeleksi porsi dari populasi untuk 

mewakili populasi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik probability sampling dimana teknik ini memberikan peluang yang sama 

pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Pengambilan 

sampel secara simple random sampling didasarkan pada pengambilan sampel 

secara acak tanpa memperhatikan tingkatan dalam anggota populasi tersebut. Hal 

ini dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen (sejenis). Pengambilan 

sampel secara simple random sampling salah satunya adalah melalui undian. 
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D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang dikumpulkan 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 

meliputi nama, umur, masa kerja, aktivitas fisik, IMT, dan kadar hemoglobin 

responden. 

2. Cara Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk memberikan penjelasan tentang tujuan dan 

manfaat dari penelitian dan untuk mendapatkan data karakteristik responden 

kemudian responden menandatangani informed consent dan melakukan pengisian 

kuisoner. 

b. Pemeriksaan kadar hemoglobin 

Dilakukan pemeriksaan kadar hemoglobin pada masing-masing responden 

dengan menggunakan alat Automated Hematology CELL-DYN Ruby. 

3.  Alat dan bahan 

a. Alat 

1) Tourniquet merk Onemed  

2) Jarum vacutainer merk BD 

3) Holder 

4) Tabung vacutainer merk BD dengan tutup berwarna ungu dengan antikoagulan 

EDTA 

5) Cooler Box  

6) Alat Automated Hematology CELL-DYN Ruby 

 



27 

 

b. Bahan 

1) Alkohol swab 70% merk OneMed 

2) Kapas kering merk OneMed 

3) Plester merk OneMed 

4) Sampel darah vena 3 cc 

5) Label 

c. Prosedur Kerja 

1) Pengumpulan data responden 

a) Data responden dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada responden 

kemudian mencatat hasil wawancara pada lembar yang telah disediakan. 

b) Hal-hal yang diwawancarai yaitu nama, umur, masa bekerja, aktivitas fisik, dan 

IMT.  

2) Pengambilan sampel darah vena 

Menurut Usman, R. (2014), prosedur pengambilan darah vena dengan 

sistem spuite pada pasien, sebagai berikut: 

a) Dipasang kelengkapan APD (Alat Pelindung Diri seperti jas, sarung tangan, 

masker, dan lainnya). 

b) Disiapkan peralatan: jarum vacutainer, holder, alkohol swab 70%, tourniquet, 

plester, dan tabung vakum.  

c) Pasien diidentifikasi dengan benar sesuai dengan data di lembar permintaan.  

d) Jika menggunakan sistem vacutainer, siapkan untuk memasang jarum pada 

holder, pastikan terpasang erat.  

e) Ditanyakan tentang keadaan pasien, misalnya puasa atau konsumsi obat. 

Dicatat bila pasien minum obat tertentu.  
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f) Pasien diminta untuk meluruskan lengannya, pilih lengan yang banyak 

melakukan aktifitas jika tidak memungkinkan dipilih vena yang jelas terlihat.  

g) Pasien diminta untuk mengepalkan tangan dan diberi penjelasan saat darah 

mulai masuk ke spuit genggaman mulai di lepas pelan–pelan.  

h) Tourniquet dipasang untuk pembendungan pada lengan atas ± 7 – 10 cm (4 

jari) di atas vena fossa cubiti (pemasangan tidak boleh lebih dari 1 menit).  

i) Dilakukan disinfeksi daerah tusukan dengan alkohol swab 70% selama 30 

detik dengan melingkar dimulai dari tengah kearah luar lebih kurang 2 cm 

atau lebih sampai mengering sempurna, jangan menyentuh daerah yang sudah 

di desinfeksi terutama daerah yang akan dilakukan penusukan bila tersentuh 

lakukan kembali desinfeksi.    

j) Jarum diarahkan dengan menyentuh ke vena yang sudah disinfeksi dengan 

sudut kurang dari 30 derajat dengan lubang jarum menghadap ke atas.  

k) Dilakukan penusukan ke sepanjang vena dengan posisi lubang jarum 

menghadap ke atas.  

l) Dimasukkan tabung ke dalam holder dan dorong sehingga jarum bagian 

posterior tertancap pada tabung, maka darah akan mengalir masuk ke dalam 

tabung. Ditunggu sampai darah berhenti mengalir.  

m) Tourniquet dilepaskan.  

n) Kapas diletakkan di tempat tusukan lalu spuit ditarik. Tekan kapas beberapa 

saat lalu diplester, jangan menarik spuit sebelum tourniquet dibuka.  

o) Dilakukan homogenisasi pada tabung dengan membolak–balikan ke kanan 

dan ke kiri atau membentuk angka delapan dengan pelan 5–10 kali dan 
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dilakukan pelabelan tabung sesuai identitas pasien dan tabung diletakkan 

dengan benar.  

p) Setelah selesai pengambilan darah ucapkan terima kasih atas kerjasamanya.  

q) Tempat kerja dirapikan, sampah dibuang sesuai kriteria sampah media untuk 

sisa bahan yang sudah kontak dengan pasien, sampah non medis untuk kertas 

dan bahan yang tidak kontak dengan pasien dan jarum bekas dibuang ke sharp 

box.  

3) Pemeriksaan kadar hemoglobin menggunakan alat Automated Hematology 

CELL-DYN Ruby. 

a) Alat diasiapkan 

(1) System switch power, layar monitor, printer, switch data module dinyalakan.  

(2) Jika analyser dalam keadaan Uninitialized, F12-Init ditekan untuk inisialisasi.  

(3) Jika analyser dalam keadaan Initialized, F12-Prime ditekan untuk Priming dan 

run auto background. 

(4) Background dipastikan masuk dalam range: 

(a) WBC (WOC & NOC) : ≤ 0,10 x 103/ µl  

(b) RBC   : ≤ 0,02 x 103/ µl  

(c) HGB   : ≤ 0,10 g/dl  

(d) PLT   : ≤ 5,00 x 103/ µl  

(e) RETC   : ≤ 100 count 

b) Quality Control, dilakukan sebelum pemeriksaan sampel pasien 

c) Pemeriksaan spesimen pasien 

d) APD (alat pelindung diri) digunakan yang terdiri dari jas laboratorium, masker 

dan sarung tangan 
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e) Alat dipastikan dalam keadaan ready. 

f) Pada kolom spesimen ID dilakukan scaning barcode yang ada pada tabung 

spesimen.  

g) Kemudian Host Qery di klik dan akan terlihat kata Matched.  

h) Test selection di klik lalu pilih permintaan pemeriksaan (cbc).  

i) Spesimen pasien dimasukkan ke alat.  

j) Hasil pasien akan masuk ke datalog dan terpampang di layar Run lalu hasil 

pemeriksaan dicetak.  

k) APD (alat pelindung diri) dilepaskan yang terdiri dari jas laboratorium, masker, 

dan sarung tangan. Lalu tangan dicuci. 

4. Instrumen Pemngumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data 

sehingga data lebih mudah untuk dikumpulkan, instrumen pengumpulan data yang 

digunakan pada penelitian ini, yaitu: instrumen laboratorium antara lain:  

Automated Hematology CELL-DYN Ruby, spuit, tabung vacutainer dengan 

antikoagulan EDTA, tourniquet, dan cooler box, form identitas responden, 

timbangan berat badan merk “Camry” dengan ketelitian 0,1 kg, alat pengukur 

tinggi badan merk “Microtoise GEA” dengan ketelitian 0,1 cm, kamera, dan alat 

tulis. 



31 

 

E. Pengolahan data dan Analisis Data 

1. Pengolahan data 

Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, pemberian kuisioner dan 

pengukuran kadar hemoglobin pada pekerja bangunan di Rumah Sakit Daerah 

Mangusada Kabupaten Badung akan dikelompokkan, diolah, dan disajikan dalam 

bentuk tabel dan diberi narasi. 

2. Analisis data  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara 

deskriptif, yaitu analisis yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik setiap variable penelitian, dimana hanya menghasilkan distribusi 

frekuensi dan presentase, yang kemudian dibandingkan dengan teori untuk 

selanjutnya dibahas (Notoatmodjo, 2012). 

 


