
27 
 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif analitik 

korelasional yaitu sebuah penelitian untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

antara dua atau lebih variabel. Penelitian ini menggunakan rancangan cross 

sectional yaitu dengan melakukan pengukuran variabel bebas dan variabel terikat 

pada waktu yang bersamaan (Arikunto,2010).  

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit 

Umum Daerah Karangasem. 

 

2. Waktu penelitian 

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai Mei 2020 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi penelitian 

Populasi merupakan keseluruhan dari sumber data yang terdiri dari objek 

dan subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik cenderung sama, dimana 

untuk mendapatkan data yang dapat mewakili penilaian atas kondisi tertentu dari 

suatu populasi dapat dilakukan dengan penilaian terhadap sampel, yakni sebagian 

kecil dari populasi yang memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi dari 

penelitian yang akan dilakukan. Populasi dari penelitian ini adalah pasien 
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penderita DM tipe 2 rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem 

yang berjumlah 300 orang.  

 

2. Sampel penelitian 

a. Unit analisis dan responden 

Unit analisis dari penelitian ini adalah kadar glukosa darah puasa dan pH 

urine pada penderita DM tipe 2. Responden dalam penelitian ini adalah penderita 

DM tipe 2 yang ada di RSUD Karangasem. Dalam penelitian, diperlukan kriteria 

sampel dimana kriteria tersebut menentukan dapat dan tidaknya sampel tersebut 

digunakan. Kriteria inklusi merupakan kriteria dimana subjek penelitian mewakili 

sampel penelitian yang memenuhi syarat sebagai sampel. Sedangkan kriteria 

eksklusi merupakan kriteria dimana subjek penelitian tidak dapat mewakili 

sampel dikarenakan tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian yang 

penyebabnya antara lain; adanya hambatan etik, menolak menjadi responden, 

keadaan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penelitian dan terdapat 

keadaan atau penyakit yang mengganggu pengukuran maupun interpretasi hasil 

penelitian.  

Kriteria sampel dalam penelitian ini : 

1) Pasien yang menderita penyakit DM tipe 2  

2) Pasien yang telah melakukan pemeriksaan kadar glukosa darah puasa dan pH 

urine 

3) Pasien bersedia untuk menjadi responden  

b. Besar Sampel 

Menurut Arikunto (2006), apabila jumlah subjeknya besar atau lebih dari 

100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%, dimana tergantung dari 



29 
 

kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan dana. Populasi dalam 

penelitian ini adalah penderita DM tipe 2 yang melakukan rawat jalan di RSUD 

Karangasem dalam satu bulan. Rata-rata jumlah penderita DM tipe 2 rawat jalan 

di RSUD Karangasem dalam satu bulan sebesar 300 orang. Karena 

keterebatasan waktu dan keadaan maka diambil sebanyak 10 sampel. 

 

3. Teknik sampling 

Penelitian ini menggunakan teknik sampling Non Probability Sampling 

yaitu convenience sampling. Convenience sampling adalah pengambilan sampel 

didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. 

 

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang dikumpulkan  

Jenis data yang dikumpulkan yaitu : 

a. Data primer 

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012). Sumber data primer didapatkan 

melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian Dalam penelitian ini data 

primer berupa catatan hasil wawancara dengan responden penderita DM tipe 2 

dan petugas laboratorium. 

b. Data sekunder  

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen 

(Sugiyono, 2012). Sumber data sekunder didapatkan melalui petugas laboratorium 
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yang meliputi data hasil pemeriksaan glukosa darah puasa dan pH urine penderita 

DM tipe 2 yang melakukan rawat jalan di RSUD Karangasem. 

 

2. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan pemeriksaan 

laboratorium. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang 

harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Jenis 

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak 

terstruktur yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap sebagai pengumpul datanya dan dapat 

dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun secara tidak langsung (melalui 

media seperti telepon) (Sugiyono,2012).  

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara tidak langsung  yaitu 

melalui telepon dengan informan, dimana informan dalam penelitian ini adalah 

petugas laboratorium di RSUD Karangasem, informan diwawancara mengenai 

data penderita DM tipe 2 yang melakukan pemeriksaan glukosa darah puasa di 

laboratorium di RSUD Karangasem, disertai hasil pemeriksaan glukosa darah 

puasanya. Kemudian wawancara dilakukan dengan subjek penelitian yaitu 

penderita DM tipe 2 mengenai pernah atau tidaknya melakukan pemeriksaan 

urine, jika responden pernah melakukan pemeriksaan urine maka, responden 

dimintai informasi hasil dari pemeriksaan pH urinenya. 
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E. Alat, Bahan dan Prosedur Kerja Pemeriksaan Laboratorium 

Data hasil pemeriksaan laboratorium pasien DM tipe 2 di RSUD Karangasem 

yang meliputi data gluokosa darah puasa dan pH urine. Data tersebut diperoleh 

dengan metode pemeriksaan enzimatik kolorimetri dengan alat clinical chemistry 

anlyzer untuk pemeriksaan glukosa darah puasa dan metode carik celup untuk 

pemeriksaan pH urine. 

1. Alat 

a. Spuite, dengan merk BD , dibuat pada tahun 2019, digunakan untuk 

mengambil darah vena. 

b. Tabung abu-abu, dengan merk BD, dibuat pada tahun 2019, digunakan untuk 

menampung darah vena untuk pemeriksaann glukosa darah. 

c. Centrifuge, dengan merk Hettich EBA 200, digunakan untuk memisahkan 

antara sel darah merah dan plasma. 

d. Kuvet, digunakan untuk menampung plasma. 

e. Micropipet, dengan merk Dragonlab, digunakan untuk memipet plasma dari 

tabung. 

f. Clinical chemistry anlyzer dengan merk DIALAB, digunakan untuk 

memeriksa kadar glukosa. 

g. Test strip pH urine, dengan merk Gemc, digunakan untuk memeriksa pH 

urine 

h. Pot urine dengan volume 30 ml, digunakan untuk wadah urine 

 

2. Bahan 

a. Kapas , digunakan untuk menutup bekas tusukan 

b. Alkohol 70%, digunakan untuk mendesinfeksi area tusukan 
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c. Blue tip, digunakan untuk memindahkan sampel plasma ke kuvet 

 

3. Prosedur kerja 

Prosedur kerja pada penelitian dilakukan oleh petugas laboratorium RSUD 

Karangasem. 

a. Pemeriksaan kadar glukosa darah puasa 

1) Menjelaskan maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan. 

2) Meminta persetujuan untuk dijadikan responden penelitian dengan 

menandatangani lembar informed consent dan yakinkan responden bahwa 

informasi yang akan diberikan dijaga kerahasiaannya.  

3) Jika setuju dijadikan responden/sampel tapi bila tidak setuju maka drop out.  

4) Menanyakan data umum responden, meliputi: nama, usia, jenis kelamin, 

pendidikan, dan pekerjaan. 

5) Melakukan pegambilan sampel darah vena 

6) Minta pasien meluruskan lengannya, pilih lengan yang banyak melakukan 

aktifitas. Minta pasien mengepalkan tangan. 

7) Pasang tourniquet kira-kira 10-15 cm atau 3 jari di atas lipat siku. 

8) Pilih bagian vena median cubital atau cephalic. Lakukan perabaan (palpasi) 

untuk memastikan posisi vena; vena teraba seperti sebuah pipa kecil, elastis 

dan memiliki dinding tebal. Jika vena tidak teraba, gerakkan lengan (ditekuk 

dan diluruskan) beberapa kali. 

9) Bersihkan kulit pada bagian yang akan diambil dengan kapas alcohol 70% 

dan biarkan kering. Kulit yang sudah dibersihkan jangan dipegang lagi. 

Pembersihan kulit searah atau melingkar. 

10) Tusuk bagian vena dengan posisi lubang jarum menghadap ke atas. 
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11) Jika jarum telah masuk ke dalam vena, akan terlihat darah masuk ke dalam 

spuit dibagian ujung. Usahakan sekali tusuk.  

12) Setelah volume darah dianggap cukup, lepas tourniquet dan minta pasien 

membuka kepalan tangannya. 

13) Letakkan kapas di tempat tusukan lalu segera tarik jarum. Tekan kapas 

beberapa saat lalu plester selama kira-kira 15 menit.  

14) Ditampung pada tabung abu-abu yang berisi antikoagulan NaF. 

15) Sampel disentrifuge selama 10 menit dengan kecepatan 3000 rpm. 

16) Plasma sampel ditampung pada kuvet. 

17) Kuvet yang telah berisi sampel dimasukkan pada alat clinical chemistry 

anlyser. 

18) Pada komputer di atur identitas sampel dan jenis pemeriksaannya. 

19) Lalu sampel di running. 

20) Hasil pemeriksaan dilihat pada komputer dan dicatat pada logbook. 

b. Pemeriksaan pH urine 

1) Pasien yang telah melakukan pemeriksaan glukosa darah, diminta untuk 

menampung urine nya pada pot urine.  

2) Sebelum pengambilan spesimen urine, pasien harus diberi penjelasan tentang 

tata cara pengambilan yang benar. Spesimen urine yang bagus adalah urine 

pancaran tengah (midstream), di mana aliran pertama urine dibuang dan 

aliran urine selanjutnya ditampung dalam wadah yang telah disediakan. 

Pengumpulan urine selesai sebelum aliran urine habis. Sebelum dan sesudah 

pengumpulan urine, pasien harus mencuci tangan dengan sabun sampai bersih 

dan mengeringkannya dengan handuk, kain yang bersih atau tissue. 
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3) Setelah urine ditampung langsung dilakukan pemeriksaan pH urine agar tidak 

melebihi 1 jam.   

4) Keluarkan test strip pH urine secukupnya.  

5) Lihat warna pada pita test strip, cocokkan dengan pita yang negatif.  

6) Urine dihomogenkan sebelum diperiksa.  

7) Celupkan test strip pH dalam urine.  

8) Urine yang berlebihan dihilangkan dengan meletakkannya diatas tissue.  

9) Hasil dibaca dengan membandingkan warna dengan standar pembanding.  

10) Hasil dicatat pada loogbook.  

 

3. Instrumen pengumpulan data  

Instrumen yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data adalah  

a. Lembar pengumpulan data 

b. Alat tulis 

 

F. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data akan diubah ke 

dalam bentuk tabel-tabel, kemudian data diolah menggunakan perangkat lunak 

komputer. Proses pengolahan data menggunakan program komputer ini terdiri 

dari beberapa langkah :  

c. Coding, untuk mengkonversikan (menerjemahkan) data yang dikumpulkan 

selama penelitian ke dalam simbol yang cocok untuk keperluan analisis. 

Meliputi data :  identitas pasien, hasil kuisioner. 
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d. Data entry, memasukkan data ke dalam komputer. Meliputi data: identitas 

pasien, hasil pemeriksaan kadar glukosa darah puasa dan pH urine 

e. Verifikasi, melakukan pemeriksaan secara visual terhadap data yang telah 

dimasukkan ke komputer. Meliputi data : hasil pemeriksaan kadar glukosa 

darah puasa dan pH urine. 

  

2. Analisis data 

a. Untuk mengetahui kadar glukosa darah puasa pada penderita DM tipe 2 

dengan analisis data deskriptif. 

b. Untuk mengetahui pH urine pada penderita DM tipe 2 dengan analisis data 

deskriptif. 

c. Untuk mengetahui hubungan kadar glukosa darah puasa dengan pH urine 

pada penderita DM tipe 2 dengan analisis uji statistik Chi-Square. 

Menurut Singgih Santoso (2014) pedoman atau dasar pengambilan keputusan 

dalam uji chi-square dapat dilakukan dengan cara melihat nilai tabel output 

“Chi-Square Test” dari hasil olah data SPSS. Dalam pengambilan keputusan 

untuk uji chi-square ini berpedoman dengan membandingkan antara nilai 

Asymp.Sig. dengan batas kritis yakni 0,05. Dimana jika Asymp.Sig. < 0,05 

maka hipotesis diterima, sedangkan jika Asymp.Sig. > 0,05 maka hipotesis 

ditolak.  

 

 


