
BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

dengan rancangan penelitian kuantitatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan 

untuk mendeskripsikan atau menggambarkan kadar SGPT pada petani pengguna 

pestisida di Desa Kekeran, Mengwi, Badung. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Adapun tempat dilaksanakannya penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung sebagai tempat 

pengambilan sampel. 

b. Laboratorium Klinik Sidhi Medika sebagai tempat pemeriksaan sampel. 

2. Waktu penelitian 

Waktu pengambilan sampel dan pemeriksaan sampel untuk penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Maret sampai Mei 2020. 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2002). Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh petani yang menggunakan pestisida di Desa 

Kekeran, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung yang berjumlah sebanyak 143 

orang (Pemerintah Desa Kekeran, 2018). 
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2. Sampel 

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diharapkan dapat 

mewakili populasi (Riyanto, 2011). 

a. Unit analisis dan responden 

Unit analisis pada penelitian ini adalah kadar SGPT. Responden dalam 

penelitian ini diambil dari petani yang menggunakan pestisida di Desa Kekeran, 

Mengwi, Badung dan memenuhi kriteria inklusi.   

Kriteria inklusi merupakan karakteristik umum subjek penelitian pada 

populasi target dan sumber (Riyanto, 2011). Adapun kriteria inklusi dalam 

penelitian ini yaitu:  

1) Petani yang menggunakan pestisida di Desa Kekeran, Mengwi, Badung. 

2) Petani yang tergolong kelompok usia dewasa hingga lansia (26-65 tahun). 

3) Petani yang bersedia menjadi responden. 

4) Petani yang tidak menggunakan APD saat melakukan penyemprotan 

pestisida. 

5) Melakukan penyemprotan pestisida dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. 

Sedangkan kriteria ekslusi adalah ciri-ciri anggota populasi yang tidak 

dapat digunakan sebagai sampel (Notoatmodjo, 2012). Kriteria ekslusi dalam 

penelitian ini yaitu:  

1) Petani yang menggunakan APD lengkap seperti sepatu boot, celana panjang, 

pakaian lengan panjang, masker, topi dan sarung tangan saat melakukan 

penyemprotan pestisida. 

2) Berusia <26 tahun yang tergolong kelompok usia anak-anak dan remaja. 

3) Petani yang mengundurkan diri setelah menandatangani informed consent. 
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4) Petani yang mengonsumsi minuman beralkohol dan merokok. 

5) Petani yang pernah didiagnosa terkena penyakit gangguan fungsi hati. 

6) Petani yang sakit saat dilakukan pengambilan darah. 

b. Besar sampel 

Besar sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus 

Slovin (Nasir, Muhith, dan Ideputri, 2011). 

 

Keterangan: 

n  = Jumlah Besar Sampel 

N =Jumlah Populasi (143 orang) 

e = Error Level (tingkat kesalahan 25%) 

 

 

 

n = 14,38 

n = 14 orang responden 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka besar sampel yang akan 

diambil adalah sebanyak 14 orang petani pengguna pestisida di Desa Kekeran, 

Mengwi, Badung. 

c. Teknik pengambilan sampel 

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dari populasi yang dilakukan 
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dengan berdasarkan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan 

data secara maksimal (Arikunto, 2002). 

 

D. Jenis, Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang dikumpulkan 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung 

dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan (Siregar, 2013). Data 

primer dalam penelitian ini meliputi: 

1) Nama, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, penggunaan alat pelindung diri, 

frekuensi dan durasi penyemprotan pestisida pada petani pengguna pestisida di 

Desa Kekeran, Mengwi, Badung yang diperoleh dengan wawancara. 

2) Penggunaan alat pelindung diri pada petani pengguna pestisida di Desa 

Kekeran, Mengwi, Badung yang diperoleh dengan observasi langsung. 

3) Hasil pemeriksaan kadar SGPT pada petani pengguna pestisida di Desa 

Kekeran, Mengwi, Badung yang diperoleh dengan pemeriksaan laboratorium. 

b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapat dari catatan, buku, majalah, 

laporan pemerintah, artikel dan buku sebagai teori (Sujarweni, 2014). Data 

sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian sebelumnya yang meliputi 

jurnal, karya tulis ilmiah, skripsi, dan thesis yang berhubungan dengan penelitian 

ini. 

2. Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data merupakan suatu prosedur yang sistematis dan standar 

untuk memperoleh data yang diperlukan, yang akan digunakan untuk 
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memecahkan masalah yang sedang diteliti (Siregar, 2013). Teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan atau data untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara 

dengan responden dengan menggunakan panduan wawancara. Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan pedoman wawancara terstruktur yaitu pedoman 

wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai check list 

(Siregar, 2013). Wawancara dilakukan secara langsung kepada responden untuk 

mengetahui nama, usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, alat 

pelindung diri yang digunakan, frekuensi dan durasi penyemprotan pestisida. 

b. Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang 

mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang 

kondisi objek penelitian tersebut (Siregar, 2013). Observasi dilakukan secara 

langsung kepada responden untuk melihat apakah petani menggunakan alat 

pelindung diri saat melakukan penyemprotan pestisida. 

c. Pemeriksaan laboratorium 

Pada pemeriksaan laboratorium dilakukan pemeriksaan kadar SGPT yang 

dilakukan di Laboratorium Klinik Sidhi Medika. 

3. Instrumen penelitian 

a. Instrumen pengumpulan data 
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Adapun instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data pada 

penelitian ini yaitu:  

1) Alat tulis yang digunakan untuk mencatat hasil wawancara. 

2) Informed consent yang digunakan sebagai bukti ketersediaan menjadi 

responden dalam penelitian ini (Lampiran 4). 

3) Formulir wawancara yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan 

wawancara dengan responden (Lampiran 5). 

4) Kamera yang digunakan sebagai alat dokumentasi.  

b. Instrumen pemeriksaan laboratorium 

Adapun instrumen yang digunakan dalam pemeriksaan pada penelitian ini 

yaitu: 

1) Alat 

a) Jarum vacutainer 

b) Tabung vacutainer dengan antikoagulan gel separator 

c) Holder 

d) Tourniquet  

e) Centrifuge        

f) Tabung eppendorf  

g) Cool box  

h) Mikropipet 

i) Tabung serologi 

j) Rak tabung serologi 

k) Spektrofotometer merek ZENIX     

2) Bahan 
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a) Sampel serum   

b) Reagen SGPT R1 merek ZENIX 

c) Reagen SGPT R2 merek ZENIX 

d) Aquadest 

e) Control 

f) Kapas alkohol 70%     

g) Kapas kering      

h) Plester hypafix      

i) Label 

j) Tip      

k) Tissue 

l) Ice pack      

4. Prosedur kerja pemeriksaan laboratorium 

a. Pra-analitik 

1) Pengambilan sampel 

Pengambilan sampel darah vena dilakukan dengan prosedur (Strasinger 

dan Lorenzo, 2016) sebagai berikut: 

a) Alat pelindung diri digunakan (jas laboratorium dan masker) 

b) Prosedur yang akan dilakukan dijelaskan pada responden 

c) Dilakukan identifikasi responden 

d) Alat dan bahan disiapkan 

e) Tangan flebotomis dibersihkan dan sarung tangan latex digunakan 

f) Lengan responden diluruskan dan dipasang tourniquet kurang lebih 8-10 cm 

di atas lipatan siku kemudian dipilih bagian vena median cubital atau sefalika 
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g) Responden diarahkan untuk menggenggam dan dilakukan palpasi vena. Area 

pungsi vena yang harus dihindari yakni area edema, hematoma, area terbakar 

atau memiliki jaringan parut termasuk tato 

h) Kulit pada bagian yang akan diambil darahnya dibersihkan dengan alkohol 

70% dengan gerakan memutar dan ditunggu hingga kering untuk mencegah 

terjadinya hemolisis dan rasa terbakar 

i) Bagian vena ditusuk dengan lubang jarum menghadap ke atas dengan sudut 

kemiringan antara jarum dan kulit 15-300 

j) Volume darah diambil sebanyak 3 ml dengan tabung vacutainer tutup kuning 

(mengandung gel separator) 

k) Saat darah mengalir ke dalam tabung, torniket dilepaskan dan responden 

diminta untuk membuka kepalan tangannya 

l) Saat darah sudah berhenti mengalir ke dalam tabung, tabung dilepaskan 

perlahan kemudian dibolak balikkan perlahan 

m) Jarum dilepaskan dan segera diletakkan kapas alkohol 70% di atas bekas 

tusukan untuk menekan bagian tersebut selama kurang lebih 2 menit 

n) Ditutup dengan plester 

o) Tabung vacutainer dilabeli dan dimasukkan ke dalam cool box 

p) Sarung tangan latex dilepaskan 

q) Tangan flebotomis dibersihkan  

r) Dikirim ke laboratorium klinik Sidhi Medika. 

2) Pemisahan sampel 

Pemisahan sampel dilakukan dengan prosedur sentrifugasi (Susilo, 2014) 

sebagai berikut: 
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a) Sampel dibekukan terlebih dahulu sebelum dilakukan sentrifugasi dengan 

cara didiamkan selama 30-45 menit agar membeku sempurna 

b) Setelah membeku, dilakukan sentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 

10 menit untuk mendapatkan serum 

b. Analitik 

Pemeriksaan sampel dilakukan di Laboratorium Klinik Sidhi Medika. 

Peneliti terlebih dahulu menggunakan APD berupa jas laboratorium, sarung 

tangan latex dan masker. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan sampel dengan 

menggunakan alat yang ada di Laboratorium. Pemeriksaan kadar SGPT dalam 

penelitian ini menggunakan alat Spektrofotometer merek ZENIX yang merupakan 

alat pemeriksaan kimia klinik di laboratorium klinik Sidhi Medika. Pemeriksaan 

sampel dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:  

1) Disiapkan working reagen SGPT dengan cara mencampur reagen R1 dan R2 

dengan perbandingan 5:1 

2) Setelah dicampur, reagen dihomogenkan 

3) Alat spektrofotometer merek ZENIX dihidupkan dengan menekan tombol 

ON. 

4) Apabila alat sudah dalam keadaan ON, alat dibilas menggunakan aquadest 

5) Setelah alat dibilas, layar display pada alat akan menunjukkan berbagai 

macam jenis pemeriksaan dan tekan “ALT” 

6)  Kemudian layar display pada alat akan terdapat kalimat destilled water 

7) Dimasukkan aquadest ke dalam pipet pada alat 

8) Kemudian ditekan “QC” pada layar display alat 

9) Setelah muncul “quality control” dilanjutkan dengan menekan OK 
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10) Disiapkan tabung serologi dan dilabeli “control” 

11) Dipipet 500µl working reagen SGPT dan 50µl control dengan menggunakan 

mikropipet dan tip 

12) Dimasukkan ke dalam tabung serologi yang telah dilabeli “control” 

13) Dihomogenkan dan dibaca pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 

340nm dan suhu 370C 

14) Setelah didapatkan hasil yang sesuai dengan range control, dilanjutkan 

dengan pemeriksaan sampel. 

15) Disiapkan tabung serologi dan dilabeli kode sampel yang akan diperiksa. 

16) Dipipet 500µl working reagen SGPT dan 50µl sampel serum dengan 

menggunakan mikropipet dan tip 

17) Dimasukkan ke dalam tabung serologi yang telah dilabeli kode sampel 

tersebut 

18) Dihomogenkan dan dibaca pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 

340nm dan suhu 370C. 

19) Setelah kadar SGPT muncul pada layar display, maka dilanjutkan dengan 

melakukan pemeriksaan pada sampel berikutnya. 

20) Apabila seluruh sampel telah diperiksa, ditekan “return” pada layar display 

alat. 

21) Kemudian ditekan “main” 

22) Ditekan “Power off” 

23) Kemudian ditekan “yes” 

24) Alat kembali dibilas dengan menggunakan aquadest 

25) Setelah alat selesai dibilas, maka tekan tombol OFF pada alat. 
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c. Post-analitik 

1) Hasil pemeriksaan kadar SGPT disajikan ke dalam tabel hasil pemeriksaan. 

2) Hasil pemeriksaan dicetak.  

 

E. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan data 

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dicatat, 

dikumpulkan, diolah dan disajikan dalam bentuk tabel dan naratif.  

2. Analisis data 

Setelah diketahui kadar SGPT pada kelompok petani pengguna pestisida 

yang diteliti, selanjutnya data yang diperoleh dideskripsikan berdasarkan 

presentase masing masing kategori. Adapun kategori yang digunakan adalah 

normal apabila hasil pemeriksaan berada pada nilai normal parameter (<40 U/L) 

dan tinggi apabila hasil pemeriksaan lebih dari nilai normal parameter (≥40 U/L). 


