
BAB IV 

METODE PENELITIAN 
 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif yaitu 

dengan menggambarkan fenomena yang terjadi atau diselidiki mengenai kadar 

LDL pada perokok aktif di Banjar Pekarangan Desa Ngis Kabupaten Karangasem. 

Menurut Sugiyono (2014), metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan 

untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak 

digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Dalam penelitian ini 

peneliti hanya menggambarkan kadar LDL pada perokok aktif. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

1. Tempat Penelitian 

 

Pengambilan sampel akan dilakukan di Banjar Pekarangan Desa Ngis 

Kabupaten Karangasem. Pemeriksaan sampel dilakukan di RSUP Sanglah. 

2. Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari-Mei tahun 2020. 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

1. Populasi Penelitian 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah perokok aktif yang berada di Banjar 

Pekarangan, Desa Ngis, Kabupaten Karangasem dimana populasi perokok aktif 

sebanyak 102 orang 



 

2. Sampel Penelitian 
 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2018). Pada penelitian ini populasi perokok aktif di 

daerah Banjar Pekarangan, Desa Ngis, Kabupaten Karangasem sebanyak 102 

orang. 

Kriteria inklusi sampel dalam penelitian ini adalah : 
 

1) Perokok aktif yang bersedia menjadi responden. 

 

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

3) Perokok aktif yang sudah langsung merokok ≥1 tahun. 

 

4) Perokok aktif yang berusia > 17 tahun. 

 

Kriteria ekslusi sampel dalam penelitian ini adalah : 

 

1) Perokok aktif yang mengundurkan diri sebagai responden. 

 

2) Perokok aktif yang dalam keadaan sakit 

 

a. Unit Analisis 

 

Unit analisis dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus atau 

komponen yang diteliti (Sugiyono, 2014). Unit analisis pada penelitian ini adalah 

kadar LDL dan responden dalam penelitian ini adalah perokok aktif di Banjar 

Pekarangan, Desa Ngis, Kabupaten Karangasem. 

b. Besar Sampel 

 
Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

rumus Slovin menurut Sugiyono (2011). Adapun penelitian ini menggunakan 

rumus Slovin karena dalam penarikan sampel, jumlahnya harus representative agar 

hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak memerlukan 



 

tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan 
 

sederhana. 

 
n = 𝑁 

1+( 𝑁 𝑥 𝑒2 ) 

n = 
102 

1+( 102 𝑥 0,252 ) 

 
 
 
 

= 13,8 sampel = 14 sampel disesuaikan oleh peneliti 

 

Keterangan : 

 

n : jumlah besar sampel 

N : jumlah populasi (102) 

e : error level = 0,25 ( tingkat kesalahan ) 

 

c. Teknik Pengambilan Sampel 
 

Sampling merupakan suatu proses dalam menyeleksi porsi dari populasi untuk 

mewakili populasi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Purposive sampling pada perokok aktif di Banjar Pekarangan, Desa Ngis, 

Kabupaten Karangasem. Purposive sampling yaitu pengambilan sampel dari 

populasi yang dilakukan dengan berdasarkan pertimbangan tertentu untuk 

penentuan responden (Sugiyono, 2018). 

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Jenis Data Yang Dikumpulkan 

 

a. Data primer 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 

meliputi Nama, Usia, Lama Merokok, Intensitas Merokok dan Kadar LDL 

Responden. 



 

b. Data Sekunder 

 

Data sekunder yang dikumpulkan berdasarkan referensi-referensi yang 

berhubungan dengan penelitian ini seperti jurnal, skripsi, karya tulis ilmiah, dan 

riset kesehatan dasar. 

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 kuisoner. 

b. Pemeriksaan Kadar LDL 
 

Dilakukan pemeriksaan kadar LDL pada masing-masing responden dengan 

menggunakan alat Analyzer Cobas 6000(C510+ E610). 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data melalui wawancara, mengenai umur, lama merokok, 

dan intensitas merokok setiap hari. 

4. Instrumen Pengumpul Data 

 

Instrumen pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sehingga 

data lebih mudah untuk dikumpulkan, instrument pengumpulan data yang 

digunakan pada penelitian ini, yaitu : 

a. Instrumen laboratorium yang digunakan, yaitu : alat Analyzer Cobas 

6000(C510+ E610), tourniquet, jarum, tabung vacutainer, holder, dan cooler 

box. 

b. Informed Consent 



 

c. Lembar wawancara responden 

 

d. Kamera 

 
e. Alat tulis 

 

E. Alat, Bahan, dan Prosedur Kerja 

 

1. Alat 

 

a. Tourniquet merk One Med, berfungsi sebagai alat untuk membendung darah 

sebelum dilakukan pengambilan darah. 

b. Jarum merk BD, digunakan untuk melakukan pengambilan darah vena 
 

c. Tabung vacutainer dengan Serum Separator Gel merk One Med, berfungsi 

sebagai tempat tempat penampungan darah vena 

d. Cooler box, berfungsi sebagai tempat transportasi penyimpanan sampel yang 

akan dibawa ke laboratorium, simpan pada suhu 2- 60 C. 

e. Alat Analyzer Cobas 6000(C510+ E610), berfungsi sebagai alat yang 

digunakan untuk pemeriksaan LDL. 

2. Bahan 

 

a. Kapas alcohol merk One Med, digunakan untuk mendesinfeksi lokasi 

penusukan 

b. Kapas kering, digunakan untuk membungkus/membalut luka setalah dilakukan 

pengambilan darah 

c. Plester merk Hypafix, digunakan untuk menempelkan kapas kering setelah 

pengambilan darah 

d. Sampel darah vena, sebagai sampel yang akan diperiksa 

 

e. Label, sebagai tempat penulisan identitas sampel 



 

3. Prosedur Kerja 

 

a. Persiapan Pasien/Responden 

 
1. Data responden dikumpulkan dengan melakukan wawancara. 

 

2. Hal-hal yang diwawancarai yaitu nama, umur, jenis kelamin, lama merokok, 

dan intensitas merokok setiap hari. 

3. Adapun syarat penting yang dilakukan oleh responden sebelum diambil 

darahnya yaitu melakukan puasa atau tidak mengonsumsi makanan apapun 

kecuali air mineral selama 10–12 jam (Juliani, Dharmawan, dan Parwati, 2017). 

b. Pengambilan sampel darah vena 

 
Menurut Gandasoebrata (2010), pengambilan darah vena pada orang dewasa 

pada vena fosa cubiti dengan prosedur sebagai berikut : 

1. Disiapkan alat dan bahan yang digunakan 

 

2. APD digunakan dengan baik dan benar sebelum dilakukan pengambilan sampel 

 

3. Jarum anterior vacutainer dipasang pada holder dengan kuat 

 

4. Responden diminta untuk meluruskan lengan dan mengepalkan jari tangan 

 

5. Tourniquet dipasang 4-5 cm atau ± 3 jari di atas lipatan siku 

 

6. Vena fosa cubiti responden diraba untuk memastikan daerah yang akan ditusuk. 

 

7. Jika sudah yakin, desinfeksi daerah penusukan dengan kapas alcohol 70% 

secara sirkular dari pusat ke tepi dan dibiarkan mongering. 

8. Penusukan dilakukan dengan jarum anterior vacutainer pada pembuluh darah 

vena sesuai dengan arah vena sedater mungkin membentuk sudut 450 dan 

dipastikan lubang jarum menghadap ke atas. 



 

9. Setelah mendapat flash darah, tabung vacutainer dengan tutup 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. Bekas tusukan ditutup dengan kapas kering dan plaster. 

 

13. Sampel darah dalam tabung dihomogenkan dengan membolak-balikkan 

perlahan sebanyak ± 5 kali. 

14. Sampel dikirim ke laboratorium dengan menggunakan container yang berisi ice 

pack. 

15. Pemeriksaan dengan Analyzer Cobas 6000(C510+ E610). 

 

a) Pemisahan sampel 

 

Dilakukan centrifugasi pada sampel darah yang telah membeku dalam tabung 

dengan menggunakan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit untuk memperoleh 

serum. 

b) Pemeriksaan LDL 

 

Pemeriksaan LDL dilakukan dengan alat Analyzer Cobas 6000(C510+ E610) 

yang merupakan salah satu alat pemeriksaan kimia klinik di RSUP Sanglah. 

Adapun prosedur kerjanya sebagai berikut : 

1. Disiapkan semua alat dan bahan. 
 

2. Sampel yang datang ke laboratorium di handling terlebih dahulu dengan 

menscan barcode pada sampel. 



 

3. Kemudian sampel di scan kembali namun pada aplikasi Cobas Invinity Result 

 

hingga muncul order received. 

 
4. Sampel yang telah di scan akan memberikan kode pada alat mengenai 

pemeriksaan apa saja yang akan diperiksa. 

5. Setelah itu sampel dimasukkan kedalam rak sampel dengan posisi barcode 

menghadap kedepan. Pastikan barcode tidak rusak. 

6. Rak sampel dimasukkan kedalam alat dengan posisi yang tepat. 

 

7. Kemudian di tekan start untuk memulai pemeriksaan. 
 

8. Akan terdengar suara alarm apabila barcode pada sampel rusak, volume sampel 

sedikit serta ketika reagen telah habis. 

9. Sisa sampel yang telah diperiksa akan keluar dari alat dan tertutup secara 

otomatis. 

10. Hasil pemeriksaan akan keluar secara otomatis dan di verifikasi oleh petugas 

 

F. Pengolahan dan Analisis Data 

 

1. Teknik Pengolahan Data 

 

Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, pemberian kuesioner dan 

pengukuran kadar LDL pada perokok aktif akan dikelompokkan, diolah, dan 

disajikan dengan menggunakan teknik tabulating data, yaitu data yang disajikan 

dalam 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 variabel penelitian, dimana hanya menghasilkan distribusi 



 

frekuensi dan presentase, yang kemudian dibandingkan dengan teori untuk 

selanjutnya dibahas (Notoatmodjo, 2012).



 


