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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

 

A.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian 

yang dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu keadaan secara 

objektif. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab 

permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang (Notoatmodjo, 1993). 

Dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui gambaran kadar hemoglobin pada 

siswa SMP Negeri 2 Kediri Kabupaten Tabanan. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Pengambilan sampel dilakukan di SMP Negeri 2 Kediri Kabupaten Tabanan. 

2.  Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dan pengambilan data pada bulan Februari sampai Juni 2018. 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa laki-laki dan perempuan kelas VII SMP Negeri 2 Kediri Kabupaten 

Tabanan yang berjumlah 242 orang. 
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2. Sampel penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Untuk sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili populasi 

(Sugiyono, 2012). 

a. Unit analisis dan responden 

Unit analisis pada penelitian ini adalah kadar hemoglobin pada siswa kelas VII  

SMP Negeri 2 Kediri Kabupaten Tabanan. Responden dalam penelitian ini adalah 

siswa SMP. 

b. Jumlah dan besar sampel 

Besar sampel dalam penelitian ditentukan dengan melihat waktu dan tujuan 

penelitian (Sugiyono, 2012). Penentuan jumlah sampel yang diambil apabila kurang 

dari 100, maka sampel lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Namun, jika jumlah subjek banyak, dapat diambil 

antara 10-15 % atau 20-25 % atau lebih, tergantung pada kemampuan peneliti sempit 

luasnya wilayah pengamatan dan besar kecilnya resiko (Arikunto, 2006). Jumlah 

sampel dalam penelitian ini adalah 37 orang siswa SMP Negeri 2 Kediri Kabupaten 

Tabanan. 

n = 15% x N 

 = 15% x 242 

 = 36,3 

 = 37 Orang 

c. Teknik pengambilan sampel 

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode random sampling. Agar siswa 

di masing-masing kelas bisa terwakili sebagai sampel, dilakukan penentuan besarnya 
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sampel dimasing-masing kelas secara proporsional dengan perhitungan sebagai 

berikut: 

X = 
Ʃ Siswa per kelas 

X Total sampel 
Ʃ Seluruh siswa kelas VII 

 

Keterangan : 

X = Besar sampel di kelas tertentu 

Ʃ = Jumlah 

Setelah diperoleh besar sampel di kelas bersangkutan, dilakukan penentuan 

nama siswa yang akan dijadikan sampel. Penentuan nama ini menggunakan gulungan 

kertas yang diisi nomor absen siswa sebanyak total siswa di kelas tersebut.  Gulungan 

kertas ini dimasukkan ke dalam pipet minuman. Semua gulungan kertas ini 

dimasukkan ke dalam kaleng tertutup, yang salah satu sisinya diberi lobang 

secukupnya untuk menjatuhkan 1 (satu) gulungan kertas saja. Langkah terakhir adalah 

mengocok gulungan kertas di dalam kaleng dan menjatuhkan gulungan tersebut 

sejumlah sampel yang dibutuhkan di masing-masing kelas. Nomor absen yang tertera 

di dalam gulungan tersebut adalah siswa yang terpilih sebagai sampel.  

 

D. Alat, Bahan dan Prosedur Kerja 

1. Alat 

a. Hematology Analyzer Merk Ruby CELL-DYN, No Seri 35210BG96 

b. Jarum Vakum 

c. Holder 

d. Tabung Ungu (EDTA) 

e. Roler Mixer 
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2. Bahan 

a. Kapas Kering 

b. Kapas Alkohol 

c. Darah EDTA 

d. Plester 

e. Tourniquet 

3. Prosedur Kerja 

a. Pengumpulan data responden 

1) Data responden dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara kepada 

responden kemudian mencatat hasil wawancara pada lembar yang telah 

disediakan 

2) Hal-hal yang diwawancarai yaitu nama, umur, tanggal lahir 

b. Pengambilan sampel darah vena 

1) Di persilahkan responden untuk duduk lalu ditanyakan identitas responden yaitu 

nama, umur, tanggal lahir 

2) Disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk mengambil sampel darah 

3) Dinyamankan posisi responden sebelum mengambil darah 

4) Dibendung lengan responden kira-kira 3 jari dari vena yang akan kita ambil 

dengan menggunakan torniquet 

5) Diidentifikasi bagian vena yang akan diambil darahnya 

6) Didensifeksi area yang akan diambil darahnya dengan menggunakan kapas 

alkohol dan dibiarkan hingga kering 

7) Diambil darah responden kira-kira 3 CC dengan menggunakan tabung berwarna 

ungu (EDTA) 
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8) Ditutup bekas tusukan dengan menggunakan kapas kering dan diplester 

9) Dihomogenkan tabung yang telah berisi darah dan diletakan pada tempat yang 

aman 

c. Pengukuran kadar hemoglobin (Hematology Analyzer) 

1) Sampel darah yang ada pada tabung EDTA diletakkan di roler mixer untuk 

dihomogenkan 

2) Di scan barcode yang terdapat pada tabung, lalu dihomogenkan secara manual 

sebanyak 8-10 kali 

3) Dicocokkan barcode yang ada pada layar komputer dengan barcode yang 

terdapat pada tabung 

4) Dibuka tutup tabung kemudian dimasukkan pada alat Cell-Dyn Ruby 

5) Ditunggu hasil yang muncul pada layar kemudian diprint 

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang dikumpulkan 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data primer 

Data primer dalam penelitian ini meliputi yaitu hasil pemeriksaan kadar 

hemoglobin dan hasil wawancara mengenai nama, umur, berat badan serta tinggi 

badan siswa SMP Negeri 2 Kediri Kabupaten Tabanan. 

b. Data sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil 

penelitian orang lain yang membahas tingkat anemia pada siswa. 
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2. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara 

dan pengukuran langsung pada siswa SMP Negeri 2 Kediri di Kabupaten Tabanan. 

a. Wawancara dilakukan untuk mengetahui nama, umur, berat badan dan tinggi 

badan pada siswa SMP Negeri 2 Kediri Kabupaten Tabanan. 

Pengukuran langsung untuk mengukur kadar hemoglobin pada siswa SMP 

Negeri 2 Kediri Kabupaten Tabanan dengan menggunakan alat Hematology Analyzer 

yang dilakukan di Laboratorium Hematologi BRSU Tabanan. 

3. Instrumen pengumpulan data 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah instrumen yang 

digunakan untuk melakukan pengumpulan data yaitu : 

a. Alat pendokumentasian (kamera digital) 

b. Lembar wawancara responden 

c. Alat tulis 

 

F. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Data hasil diperoleh dari hasil wawancara yang meliputi berat badan, tinggi 

badan dan pengukuran kadar hemoglobin pada siswa SMP Negeri 2 Kediri Kabupaten 

Tabanan 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 deskriptif, 

yaitu analisis yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik 

setiap variabel penelitian kemudian tabel serta kadar hemoglobin pada siswa SMP 
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akan dibandingkan dengan nilai normal kadar hemoglobin dan selanjutnya 

dikelompokkan antara yang normal, rendah sekali, rendah, sedang dan berat. 

 


