
BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional analitik yakni riset 

epidemiologi yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan tentang faktor-faktor 

risiko dan penyebab penyakit. Faktor risiko adalah faktor-faktor atau keadaan-

keadaan yang mempengaruhi perkembangan suatu penyakit atau status kesehatan 

tertentu (Notoatmojo, 2010). 

Rancangan penelitian ini adalah cross sectional merupakan penelitian untuk 

mempelajari dinamka korelasi antara faktor risiko dengan efek, dengan cara 

pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat, artinya 

setiap subjek penelitian hanya diobsevasi sekali  saja dan pegukuran dilakukan 

terhadap status karalter atau variabel subjek pada saat pemeriksaan (Notoatmojo, 

2010).  

Pengambilan data dilakukan secara retrospektif yaitu dengan melakukan 

penelusuran dokumen terdahulu yang diambil dari rekam medis pasien pada 

periode tertentu (Notoatmojo, 2010). Sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui hubungan kadar asam urat dengan kejadian hipertensi pada lansia di 

wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati I. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

A. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di UPT Kesmas Sukawati I, Kabupaten Gianyar. 
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B. Waktu penelitian 

Waktu penelitian dilakukan dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan 

April 2020. 

  

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi penelitian 

Populasi adalah keseluruhan satuan/gejala yang ingin diteliti (Priyono, 

2016). Populasi pada penelitian ini merupakan seluruh lansia berjumlah 308 lansia 

yang melakukan pemeriksaan kesehatan di UPT Kesmas Sukawati I selama periode 

Januari -Desember 2019.  

2. Sampel penelitian 

Sampel penelitian adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan subyek 

yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmojo, 2010). Sampel 

pada penelitian ini menggunakan data sekunder dari catatan hasil pemeriksaan 

kesehatan lansia di wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati I. 

a. Unit analisis dan lansia  

Unit analisis pada penelitian adalah kadar asam urat. Lansia dalam 

penelitian diambil dari lansia di wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati I dan 

memenuhi kriteria sampel. 

b. Jumlah dan besar sampel 

Menurut Sugiyono (2011), ukuran sampel yang layak dalam penelitian 

adalah antara 30 sampai dengan 500. Berdasarkan data pemeriksaan kesehatan 

lansia di UPT Kesmas Sukawati I, didapatkan data sampel data lansia yang 

melakukan pemeriksaan asam urat dan sesuai dengan kriteria sampel penelitian 

sebanyak 71 orang.  
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c. Teknik sampling 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Teknik non 

probability secara purposive sampling. Pengambilan sampel secara purposive 

sampling adalah pengambilan sampel dengan cara memilih sampel diantara 

populasi yang sesuai kriteria sampel yang dikehendaki oleh peneliti, sehingga dapat 

mewakili karakteristik populasi yang telah ditentukan (Sugiyono, 2011). 

3. Kriteria sampel 

Kriteria sampel dalam penelitian antara lain: 

a. Lansia yang berumur 45 tahun – 90 tahun. 

b. Lansia yang tidak memiliki riwayat penyakit penyerta (diabetes militus, gagal 

ginjal kronis, dan penyakit jantung koroner). Kriteria ini diperiksa dengan 

melakukan analisis data hasil pemeriksaan kesehatan lansia yang didapatkan dari 

UPT Kesmas Sukawati I. 

 

D. Jenis dan Tekik Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang dikumpulkan 

Data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif yakni data sekunder. Data 

sekunder yang dikumpulkan adalah distribusi penduduk di wilayah kerja UPT 

Kesmas Sukawati I, hasil pemeriksaan kadar asam urat dan data kejadian hipertensi 

lansia di wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati I, dan data dari jurnal serta hasil 

penelitian terkait.  

2. Teknik pengumpulan data 
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Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi yakni 

dengan mencari data pemeriksaan kadar asam urat dan catatan kejadian hipertensi 

pada lansia di wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati I. 

 

3. Instrumen dan prosedur penelitian 

a. Instrumen pengumpulan data 

Adapun instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu : 

1) Alat tulis, digunakan untuk mencatat hasil wawancara. 

2) Kamera, digunakan unuk mendokumentasikan kegiatan penelitian 

b. Instrumen pemeriksaan laboratorium 

Adapun instrumen pemeriksaan kadar asam urat dan tekanan darah yang 

dilakukan di UPT Kesmas Sukawati I menggunakan alat yaitu, sphygmomanometer 

(Tensi meter), autoclick lancet, alat automatic Point of Care Testing, dan sharp 

collector. Bahan yang diperlukan antara lain strip Blood Uric Acid, lancet, alcohol 

swab merk OneMed, dan kapas kering. 

c. Prosedur kerja  

Prosedur kerja pada penelitian dilakukan oleh petugas medis UPT Kesmas 

Sukawati I yang dilakukan di UPT Kesmas Sukawati I. Prosedur kerja yang 

dilakukan meliputi pre-analitik, analitik dan post-analitik. Adapun prosedur kerja 

tersebut meliputi: 
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a) Pre-Analitik 

1. Pengumpulan data lansia 

Data lansia dikumpulkan melalui teknik wawancara oleh petugas medis 

UPT Kesmas Sukawati I yang dilakukan di UPT Kesmas Sukawati I meliputi data 

usia, jenis kelamin, dan alamat. 

2. Pengukuran tekanan darah lansia 

Pengukuran tekanan darah lansia dilakukan oleh petugas medis UPT 

Kesmas Sukawati I yang dilakukan di UPT Kesmas Sukawati I. Pengukuran 

tekanan darah lansia dilakukan menggunakan alat pengukuran tekanan darah 

(sphyngmomanomater). Langkah-langkah pengukuran tekanan darah dilakukan 

dengan cara antara lain: 

a) Meminta lansia meluruskan tangan 

b) Memasangkan alat tensi pada lengan lansia kemudian dilakukan pemompaan 

alat tensi sampai pada tekanan 200 mmHg, 

c) Mengendorkan baut pada alat tensi dikendurkan secara perlahan  

d) Sambil mendengarkan denyut nadi lansia untuk mengetahui tekanan darah sistol 

dan distol dari lansia.  

e) Hasil pengukuran tekanan darah lansia dicatat. 

3. Pengambilan sampel 

Pengambilan sampel darah pada penelitian ini dilakukan oleh petugas medis 

UPT Kesmas Sukawati I yang dilakukan di UPT Kesmas Sukawati I. Pengambilan 

sampel darah kapiler dilakukan dengan cara yaitu: 
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a) Petugas medis memperkenalkan diri ke lansia 

b) Petugas medis melakukan identifikasi lansia 

c) Petugas medis menjelaskan prosedur yang akan dilakukan kepada lansia dan 

meminta persetujuan lansia secara verbal 

d) Petugas medis bertanya mengenai persiapan lansia yaitu status puasa 

e) Petugas medis bertanya mengenai status diet, sensitive terhadap latex 

(tourniquet, hand gloves, perban), status alergi (makanan seafood, dll), 

menstruasi, konsumsi obat/vitamin 

f) Petugas medis melakukan desinfeksi tangan (sanitize hands) diantara lansia 

sesuai dengan Guidline Hand Hygiene (WHO, 2010) 

g) Petugas medis menggunakan APD (sarung tangan, masker, dll) 

h) Petugas medis melakukan verifikasi identitas lansia (Nama lengkap lansia, 

tanggal lahir, dll) 

i) Petugas medis memastikan lansia dalam posisi yang nyaman dan aman (baik 

duduk atau berbaring) 

j) Petugas medis mempersiapkan peralatan dan perakitan alat yang diperlukan 

untuk pengambilan darah (lanset steril, alcohol swab, sharp collector, dll) 

k) Petugas medis mengecek tanggal kadaluwarsa, setiap alat medis sebelum 

pengambilan darah 

l) Petugas medis mempersiapkan alat untuk pemeriksaan asam urat dan 

memastikan alat dalam keadaan ready untuk digunakan 

m) Petugas medis memilih lokasi penusukan (lokasi terbaik adalah jari 3 dan 4 serta 

pada bagian tangan yang tidak dominan/sering digunakan untuk aktivtitas) 
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n) Petugas medis melakukan aseptis jari yang akan di tusuk menggunakan alcohol 

swab 

o) Tunggu hingga kering (banjir alcohol dapat menyebabkan hasil pemeriksaan 

yang keliru) 

p) Tusuk jari dengan menggunakan lanset steril secara cepat dan sigap 

q) Hapus darah yang keluar pertama dengan kasa kering dan bersih 

r) Darah yang keluar selanjutnya digunakan untuk pemeriksaan kadar asam urat 

b) Analitik 

Prosedur pengerjaan atau analitik sampel yang dilakukan oleh petugas 

medis UPT Kesmas Sukawati I dan dilakukan di UPT Kesmas Sukawati I adalah 

sebagai berikut:  

1) Persiapan ppetugas medis (menggunakan APD dan jas laboratorium) 

2) Darah yang keluar berikutnya diteteskan pada pad sampel pada alat automatic 

Point of Care Testing asam urat 

3) Setelah darah yang digunakan cukup, tutup bekas tusukan dengan kapas bersih 

dan kering serta meminta lansia untuk sedikit menekannya 

4) Lanset bekas untuk menusuk kulit/jari dibuang ke sharp container 

5) Petugas medis membuka hand gloves dan cuci tangan. 

c) Post-Analitik 

Data kadar asam urat yang telah didapatkan, dikumpulkan dan 

diinterpretasikan untuk mengetahui hasil dalam batas normal atau diatas normal 
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dengan cara dibandingkan dengan nilai rujukan. Dan data kejadian hipertensi 

dikelompokkan menjadi hipertensi dan tidak hipertensi. 

 

E. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Data sekunder yang diperoleh dicatat, dikumpulkan, diolah dan disajikan 

dalam bentuk naratif, dan tabel. 

2. Analisis data 

Setelah diketahui kadar asam urat dan kejadian hipertensi pada lansia 

kemudian dilakukan analisis data dengan analisis uji statistik, yakni uji korelasi. 

Kegunaan uji korelasi ini untuk mencari hubungan antara variabel bebas (X) kadar 

asam urat dan variabel terikat (Y) kejadian hipertensi pada lansia di wilayah kerja 

UPT Kesmas Sukawati I. Uji korelasi yang dilakukan adalah uji chi square. 

 

 


