
	

BAB IV 

METODE PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. 

Penelitian deskriptif biasanya dilakukan terhadap sekumpulan obyek yang 

biasanya bertujuan untuk melihat gambaran fenomena (termasuk kesehatan) yang 

terjadi di dalam suatu populasi tertentu (Notoadmodjo, 2012).  

 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian  

Penelitian ini berlokasi di Pasar Galiran Klungkung. Pengukuran kadar 

kolesterol total akan dilakukan di Laboratorium RS. Ari Canti Gianyar. 

 
2. Waktu penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan dari bulan Januari – Mei 2020  

 
C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi penelitian 

Populasi merupakan sejumlah besar subyek yang mempunyai 

karakteristik tertentu (Sudigdo, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh pedagang yang menempati kios di Pasar Galiran Klungkung yaitu 

sebanyak 209 pedagang. 
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2. Sampel penelitian  

a Unit analisis  

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kadar kolesterol total.  

Responden pada penelitian ini adalah pedagang yang menempati kios di Pasar 

Galiran Klungkung yang memenuhi kriteria sampel. 

b Besar sampel 

Menurut Notoadmodjo (2005), untuk menentukan besar sampel dengan 

populasi kecil atau lebih kecil dari 1000 dapat menggunakan rumus slovin. Pada 

penelitian ini populasi pedagang yang menempati kios di Pasar Galiran 

Klungkung berjumlah 209 pedagang.  Maka besar sampel yang diambil 

menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 15% dengan perhitungan sebagai 

berikut: 

Keterangan: 

1) Besar sampel (n)	 

2) Jumlah populasi (N) 

3) Tingkat kepercayaan (d) = 15% 

 

 

 

 

 

Berdasarkan perhitungan diatas, maka besar sampel yang diambil yaitu 

sebanyak 37 pedagang, namun dikarenakan adanya kendala dalam pengambilan 

sampel terkait situasi pandemi, maka sampel dikurangi menjadi 15 responden. 
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n = 36,65 = 37 
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c Teknik sampling 

Sampling dilakukan dengan menggunakan cara non probablity 

sampling dengan teknik sampling Insidental. Teknik sampling ini dilakukan 

dengan cara mengambil sampel secara kebetuluan, siapa saja yang secara 

kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, 

bila dipandang orang tersebut cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2018). 

 
3. Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

a. Kriteria inklusi  

1) Bersedia menjadi responden  

2) Telah berpuasa 10-12 jam 

b. Kriteria eksklusi :  

1) Pedagang dalam kondisi sakit. 

2) Pedagang tidak melakukan puasa 10-12 jam. 

 
D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang dikumpulkan 

Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer yaitu data yang 

diperoleh dari hasil pengamatan peneliti. Pada penelitian ini, data primer berupa 

hasil wawancara dan pengukuran kadar kolesterol total pada darah pedagang di 

pasar Galiran Klungkung. 

 
2. Teknik pengumpulan data 

Data karakteristik responden dikumpulkan dengan menggunakan 

lembar wawancara dan data kadar kolesterol dikumpulkan dengan cara melakukan 

pemeriksaan menggunakan alat Biosystem A25 dengan metode CHOD-PAP 



	24 

 
3. Instrument pengumpulan data 

a. Formulir kesediaan sebagai responden, digunakan untuk menyatakan 

kesediaan masyarakat menjadi responden. 

b. Lembar wawancara, untuk mendapatkan informasi karakteristik responden. 

c. Alat tulis dan dokumentasi, untuk mencatat dan mengambil bukti kegiatan. 

 
4. Alat dan bahan  pengambilan  dan pemeriksaan sampel  

a. Alat yang digunakan untuk mengambil sampel darah adalah spuit, 

tourniquet, tabung kuning 3 ml, sedangkan alat untuk pemeriksaan 

kolesterol total adalah Biosystem A25. 

b. Bahan untuk pengambilan sampel adalah alkohol swab 70%, kapas, dan 

plaster, sedangkan bahan untuk pemeriksaan kolesterol total adalah sampel 

serum dan reagen Biosystem A25. 

 
5. Prosedur kerja pengambilan dan pemeriksaan sampel 

a. Pengambilan sampel darah vena 

Sebelum pengambilan sampel, pastikan responden telah berpuasa 

selama ± 10-12 jam. Berdasarkan Susilo (2013) pengambilan sampel darah vena 

dengan menggunakan tabung vakum dilakukan dengan tahapan berikut ini: 

1) Responden yang akan diambil sampelnya diminta untuk mengisi formulir 

responden, lalu dijelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilaksanakan. 

2) Alat Pelindung Diri dikenakan, kemudian alat dan bahan yang digunakan 

dalam pemeriksaan disiapkan. 

3) Tangan responden diletakkan ditempat yang datar dan diminta untuk 

mengepalkan tangannya. 
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4) Tourniquet dipasang ± 3 jari diatas lipatan siku. 

5) Lokasi penusukan ditentukan dengan dipilih bagian vena fosa mediana 

cubiti atau vena cephalic yang memiliki ukuran cukup besar. 

6) Palpasi (perabaan) dilakukan untuk memastikan posisi vena. 

7) Tourniquet dilepaskan dan alat-alat yang digunakan untuk veni puncture 

disiapkan. 

8) Tourniquet dipasang kembali dan dilakukan disinfeksi dengan kapas alkohol 

70% pada bagian yang akan dilakukan penusukan secara memutar dari arah 

dalam keluar. Penusukan dilakukan setelah alkohol mengering. 

9) Bagian bawah jarum vacuiner dibuka dan dipasang pada holder dengan 

kuat. 

10) Area penusukan ditarik dengan ibu jari tangan kiri pada bagian distal 

penusukan. 

11) Bagian atas jarum vacutainer dibuka dan ditusukkan pada vena dengan arah 

jarum sejajar dan sedatar mungkin dengan vena (membentuk sudut < 45°C). 

Lubang jarum dipastikan menghadap ke atas. 

12) Bila arah tepat, darah akan memasuki pangkal jarum. Lalu, tabung 

vacutainer bertutup kuning dipasang pada jarum bagian bawah, dengan cara 

ibu jari kanan mendorong tabung, sedangkan jari telunjuk dan jari tengah 

(kanan) tertumpu pada kedua sisi holder. Ibu jari tangan kiri memegang 

holder dengan sedikit menekan agar holder tidak bergerak. 

13) Tourniquet dilepas segera setelah darah mengalir, lalu tabung diisi sesuai 

kapasitasnya. Bersamaan dengan tersedotnya darah, pasien diminta untuk 

membuka genggaman tangannya. 
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14) Tabung vacutainer yang telah terisi sesuai dengan kapasitasnya kemudian 

dilepas dan digoyang-goyangkan. 

15) Kapas kering kemudian diambil dan diletakkan di luka tusukan. 

16) Kapas kering ditekan dengan tangan kiri dan jarum ditarik perlahan 

menggunakan tangan kanan. 

17) Responden diminta untuk melipat tangannya, dan jarum vacutainer ditutup 

kembali. 

18) Luka tusukan ditutup dengan plester. 

19) Sampel darah dalam tabung dihomogenkan dengan cara membolak balikkan 

perlahan sebanyak ± 5 kali. 

20) Tabung vacutainer diisi dengan identitas sampel. 

21) Sampel darah vena kemudian disimpan dalam container yang berisi ice 

pack, kemudian dibawa ke Laboratorium RS Ari Canti Gianyar untuk 

diperiksa. 

 
b. Pemeriksaan kadar kolesterol total 

1) Disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 

2) Sampel darah yang telah membeku disentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm 

selama 15 menit. kemudian pisahkan serum ke kuvet lalu beri kode. 

3) Serum yang telah dipisahkan dimasukkan kedalam alat. 

4) Masukkan identitas resonden sesuai nomor urut dan pilih pemeriksaan yang 

akan dilakukan dalam komputer. 

5) Masukkan kuvet ke dalam alat sesuai nomor urut sampel di komputer. 

6) Setelah semua lengkap tekan ready lalu start. 
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7) Alat akan memulai proses pemeriksaan dan ditunggu hasilnya kemudian 

dicetak. 

 
E. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Data-data hasil wawancara dan pemeriksaan kadar koelsterol total pada 

darah pedagang selanjutnya akan diolah dengan menggunakan teknik pengolahan 

data secara tabulasi data, yaitu data disajikan dalam bentuk tabel dan diberi narasi. 

Data hasil wawancara konsumsi makanan tinggi kolesterol perlu dikategorikan 

terlebih dahulu. Merujuk pada buku Anas Sudijono (2011), data skor 

dikategorikan kedalam 4 kategori berdasarkan nilai Mean Ideal (Mi) dan Standart 

Devitiaton Ideal (SDi), sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut:  

a. 4 skala = 6 SDi 

b. 1 skala = 6/4 SDi = 1,5 SDi 

berikut tabel rumus data kategori 

Tabel 4 
Distribusi Kategori Konsumsi Kolesterol 

No Rentang skor Kategori 
1 >(Mi +1,5 SDi) Tinggi  
2 (Mi + 0,0 SDi) sampai dengan (Mi + 1,5 

SDi) 
Cukup  

3 (Mi – 1,5 SDi) sampai dengan (Mi + 0,0 
SDi) 

Kurang 

4 < (Mi – 1,5 SDi)  Rendah  
 
Keterangan: 
Mi  = rerata ideal 
SDi = standar deviasi ideal 
Mi = ½ (skor ideal tertinggi + skor ideal terendah) 
SDi = 1/6 (skor ideal tertinggi-skor ideal terendah)  
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2. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik 

setiap variable penelitian, dimana hanya menghasilkan distribusi frekuensi dan 

persentase dari tiap variabel, yang kemudian dibandingkan dengan teori untuk 

selanjutnya dibahas dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan nilai 

rujukan, teori-teori yang ada, kepustakaan, dan tinjauan empiris lainnya. 

(Notoadmodjo, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 


