
BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. 

Penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan 

menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk 

menggambarkan karakteristik individua atau kelompok (Sugiyono, 2014).  

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian dilakukan di lingkungan Banjar Pegok Kelurahan Sesetan 

Kota Denpasar. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari-Mei 2020.  

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi penelitian 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Populasi yang 

di gunakan dalam penelitian ini sebagai subjek adalah seluruh Lansia di Banjar 

Pegok Kota Denpasar yang berjumlah 132 orang. 
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2. Sampel penelitian 

Sampel adalah sebagian populasi yang diteliti. Pengambilan sampel harus 

dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh contoh yang benar- benar berfungsi 

sebagai contoh, atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya 

(Arikunto, 2010). Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik 

Purposive Sampling. Teknik Purposive Sampling adalah salah satu teknik 

sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel 

dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian 

sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian (Sugiyono, 2014). 

Jumlah sampel yang digunkan pada penelitian ini diambil 21% dari keseluruhan 

populasi subjek yaitu 28 sampel. Kriteria inklusi sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

a. Lansia yang berumur > 50 tahun. 

b. Lansia yang mengikuti kegiatan senam lansia di Banjar Pegok Kota 

Denpasar. 

c. Lansia yang tidak pernah megikuti senam lansia di Banjar Pegok Kota 

Denpasar. 

Adapun kriteria eksklusi dalam penelitian ini yaitu:  

a. Lansia yang sudah mengetahui memiliki riwayat penyakit Diabetes Mellitus. 

b. Lansia yang dalam keadaan sakit. 

c. Lansia yang sedang mengkonsumsi obat-obatan atau terapi pengobatan. 

d. Lansia yang sulit untuk diajak berkomunikasi atau mengisi kuesioner. 

e. Lansia yang bersedia menjadi responden namun berhalangan hadir pada saat 

dilakukan penelitian. 
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D. Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang dikumpulkan 

Jenis data yang dikumpulakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data primer 

Data primer yaitu data nama atau inisial subjek, umur, jenis kelamin, 

pekerjaan, frekuensi makan, aktivitas fisik senam, dan kadar gula darah sewaktu. 

b. Data sekunder 

Data sekunder yang dikumpulkan yaitu data absensi senam lansia di Banjar 

Pegok Kota Denpasar pada bulan Maret 2020 dan data kepustakaan yang diambil 

dari buku, artikel, e-book, dan jurnal terkait baik secara langsung maupun melalui 

media elektronik. 

2. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data primer 

dalam penelitian yaitu dengan metode observasi, kuesioner, dan pemeriksaan 

kadar GDS dengan metode enzimatik glucose oxidase. 

3. Instrumen pengumpulan data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan 

oleh peneliti dan kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi 

sistematis (Arikunto, 2010). Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah alat, 

bahan, lembar kuesioner, dan lembar inform consent, dan kamera. Adapun alat 

dan bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu : 

a. Alat : 

1) Alat ukur gula darah (Glukometer) dengan merk Easy Touch GCHb 

2) Ragen stick glukosa 
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3) Lancet steril  

4) Lancet device 

5) Dongle (chip test) glukosa 

b. Bahan : 

1) Kapas alcohol 70 % 

2) Kapas kering  

3) Darah kapiler 

c. Prosedur kerja : 

1) Pengumpulan data responden 

2) Pemeriksaan kadar gula darah sewaktu responden 

Tahap preanalitik untuk pemeriksaan kadar GDS yaitu tidak ada persiapan 

khusus pada responden. Selanjutnya dilakukan tahap analitik yaitu : 

a) Alat dan bahan disiapkan. 

b) Lancet steril dipasang pada lancet device dan atur tingkat kedalaman jarum 

(tingkat kedalaman 1-2 untuk kulit yang tipis, tingkat kedalaman 3 untuk kulit 

yang standar, dan tingkat kedalaman 4-5 untuk kulit yang tebal). 

c) Alat dikalibrasi dengan cara memasukan dongle (chip test) glukosa ke slot 

chip di bagian atas alat. Jika muncul OK pada layer maka alat siap untuk 

digunakan. 

d) Reagen stick glukosa dikeluarkan dari pembungkusnya dan ditutup kembali 

secara rapat, lalu dipasang pada alat glukometer dan alat akan ter setting secara 

otomatis. 
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e) Lokasi pengambilan darah dipilih (jari tengah atau jari manis), diusahakan 

pada daerah pinggir ujung jari kemudian didesinfeksi dengan kapas alkohol 70 % 

dan biarkan kering. 

f) Bagian ujung jari yang akan ditusuk dipegang agar tidak bergerak dan sedikit 

ditekan agar rasa nyeri berkurang. 

g) Bagian ujung jari yang sudah didesinfeksi ditusuk dengan lancet steril 

h) Setelah darah keluar, tetes darah yang keluar pertama dibuang dengan 

menggunakan kapas kering, tetesan berikutnya diteteskan pada zona reaksi dari 

reagen stick. 

i) Hasil ditunggu selama kurang lebih 10 detik, kemudian hasil akan muncul 

dicatat pada lembar hasil pengukuran. 

j) Untuk lancet dan reagen stick yang telah digunakan dilepaskan dari alat dan 

dibuang pada tempat sampah khusus bahan patologis. 

 

E. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Pengolahan data dilakukan dengan tujuan agar data menjadi informasi yang 

nantinya dapat digunakan untuk proses pengambilan kesimpulan dari penelitian. 

Sistem pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan data (editing) 

Data yang telah dikumpulkan diperiksa segera mungkin berkenaan dengan 

ketepatan dan kelengkapan data atau jawaban yang dikumpulkan. Tahap ini 

dilakukan pada tahap pengumpulan data atau setelah data terkumpul. 

b. Pemberian kode (coding) 

Coding merupakan tahap mengklasifikasikan data dan memberikan kode 
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untuk masing-masing kelompok sesuai dengan tujuan dikumpulkannya data.  

c. Tabulasi (tabulating) 

Tabulating adalah kegiatan memasukan data yang telah dikumpulkan ke 

master tabel atau database computer, kemudian dibuat tabel frekuensi sederhana. 

2. Analisis data 

Pada penelitian ini setelah data hasil pengukuran gula darah sewaktu 

diketahui, selanjutnya data yang diperoleh dideskripsikan berdasarkan persentase 

masing-masing kategori. Adapun kategori yang digunakan berdasarkan PERKENI 

(2015) yaitu bukan DM apabila hasil pemeriksaan kadar gula darah sewaktu < 90 

mg/dL, belum pasti DM apabila hasil pemeriksaan kadar gula darah sewaktu 990-

199 mg/dL, dan DM apabila hasil pemeriksaan kadar gula darah sewaktu ≥ 200 

mg/dL. 

 

 


