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BAB IV 

METODE PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif . Penelitian deskriptif 

adalah suatu penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan 

menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau 

kelompok (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan 

kadar glukosa darah sewaktu pada lansia di desa Bayunggede, Kecamatan Kintamani, 

Kabupaten Bangli.  

B. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Sampel Darah Kapiler 

Diperiksa dengan Alat POCT merk Easy Touch GCU dengan metode 

enzimatick glucose oxidase  

Catat hasil yang diperoleh masukkan dalam tabel 

Analisa Data 

Sampel yang digunakan yaitu sebanyak 35 responden  

Karakteristik yang diperiksa yaitu usia, frekuensi 

makan dan riwayat DM pada keluarga. 

Data karakteristik didapatkan melalui  wawancara  
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Gambar 2. Alur Penelitian 

C. Tempat Dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian  

Tempat penelitian dilakukan di Desa Bayunggede, Kecamatan Kintamani, Bangli. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan Januari  – mei  2021  

D. 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 digunakan dalam 

penelitian ini sebagai subjek adalah seluruh Lansia di Desa Bayunggede, Kecamatan 

Kintamani, Bangli yang berjumlah 170 orang didapatkan dari kader lansia di Desa 

Bayunggede. 

2. Sampel penelitian  

a. 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). Pada penelitian ini populasi lansia di Desa Bayunggede, Kecamatan 

Kintamani, Bangli sebanyak 170 orang, dari populasi tersebut diambil sebanyak 35 

orang untuk dijadikan sampel. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan rumus Slovin. 
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n = 
𝑁

1+( 𝑁 𝑥 𝑒2)
 keterangan : 

n : Jumlah besar sampel 

      N : Jumlah populasi 

      E : Error level (tingkat kesalahan) 

n = 
170

1+( 170 𝑥 0,152)
 

    = 
170

1+( 170 𝑥 0,0225)
 

    = 
170

1+3,825
 

    = 
170

4,825
 

n = 35,2331606 

n = 35 responden 

b. Unit analisis dan responden  

Unit Analisis penelitian ini adalah kadar glukosa sewaktu . Responden dalam 

penelitian ini diambil dari Lansia di Desa Bayunggede, Kecamatan kintamani , 

Kabupaten Bangli. 

Kriteria inklusi sampel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Lansia dengan 

rentang usia (45-59 tahun), ( 60-74 tahun) usia (75-95 tahun),usia ( > 90 tahun) 

Adapun kriteria eksklusi dalam penelitian ini yaitu  

1). Lansia yang dalam keadaan sakit 

2). Tidak sedang mengalami gejala covid 19 

c. Teknik pengambilan sampel  
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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). 

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang dikumpulkan 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data primer 

Data ini adalah semua jenis data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti.Data ini 

secara keseluruhan bersifat sebagai data kuantitatif. Data primer dalam penelitian ini 

meliputi: 

1) Hasil pemeriksaan Kadar Glukosa Darah pada Lansia di Desa Bayunggede 

Kecamatan Kintamani. 

2) Wawancara dan observasi langsung mengenai nama, usia, Frekuensi makan,dan 

riwayat DM pada keluarga Lansia di Desa Bayunggede Kecamatan Kintamani.  

b. Data sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari Posyandu 

Lansia di Desa Bayunggede Kecamatan Kintamani dan data kepustakaan yang diambil 

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

media elektronik 
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2. Metode  pengumpulan data 

Metode pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam 

penelitian yaitu dengan wawancara, kuesioner,dan pemeriksaan kadar Glukosa Darah 

Sewaktu dengan alat POCT 

3. Instrumen penelitian  

a. 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 : 

1). Formulir wawancara , yang digunakan sebagai pedoman melakukan wawancara 

terhadap responden  

2). informed consent, yang digunakan sebagai bukti kesediaan untuk menjadi 

responden dalam penelitian yang dilaksanakan. 

3).Alat tulis , digunakan untuk mencatat hasil wawancara 

4). Kamera, sebagai alat dokumentasi saat melaksanakan penelitian.  

b. Alat dan bahan pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu  

Adapun alat dan bahan yang digunakan pada saat pemeriksaan kadar gula darah 

sewaktu yaitu : 

1).Alat 

a)Alat ukur gula darah (Glukometer) dengan merk Easy Touch GCU  

b)Blood lancet pen dengan merk onemed 

c)) Handscoon( sarung tangan karet ) 

d)) face shield 

e). Masker  
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2). Bahan : 

a)Kapas alkohol 70 % dengan merk onemed 

b).Kapas kering 

c).Darah kapiler 

d).Ragen stick glukosa dengan merk Easy Touch GCU 

e). Lancet steril dengan merk onemed 

c. Prosedur kerja pemeriksaan glukosa darah  

1). Tahap pre – analitik 

      Sebelum melakukan pemeriksaan, menggunakan APD terlebih dahulu untuk 

menyelamatkan peneliti dan responden , APD yang digunakan berupa masker , face 

shield , handscoon ( sarung tangan karet ), dan sepatu tertutup. Kemudian dilakukan 

pengecekan suhu tubuh terlebih dahulu untuk memastikan responden dalam keadaan 

sehat, kemudian data responden dikumpulkan melalui wawancara. Selanjutnya setelah 

data responden terkumpul dilanjutkan ke tahap analitik  (Siregar dkk., 2018). 

2). Tahap analitik 

a) Alat dan bahan disiapkan. 

b)  Lancet steril dipasang pada blood lancet pen  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) Reagen stik 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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d) Lokasi pengambilan darah dipilih (jari tengah atau jari manis), diusahakan pada 

daerah pinggir ujung jari kemudian di desinfeksi dengan kapas alkohol 70 % dan 

biarkan kering. 

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

ditekan agar rasa nyeri berkurang. 

f) Bagian ujung jari yang sudah didesinfeksi ditusuk dengan lanset steril 

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

menggunakan kapas kering, tetesan berikutnya diteteskan pada zona reaksi dari reagen 

stick. 

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

pada lembar hasil pengukuran. 

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

dibuang pada tempat sampah khusus bahan patologi  (Siregar dkk., 2018) 

3). Tahap post – analitik  

a). Catat hasil yang didapatkan  

F. Pengolahan dan Analisa 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) 
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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 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 dan narasi  

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 yaitu, < 97mg/dl (Rendah), 

97-131 mg/dL( Normal), >131 mg/dL (Tinggi). Dan mendeskripsikan satu variabel 

dengan distribusi frekuensi kadar glukosa darah pada lansia berdasarkan karakteristik 

usia, frekuensi makan dan riwayat Dm pada keluarga. 

G. Etika Penelitian  

1. Prosedur pengajuan etik penelitian 

Peneliti dapat mengajukan permohonan kaji etik kepada Komisi Etik Penelitian 

Kesehatan Poltekkes Denpasar dengan beberapa langkah dan persyaratan yaitu: 

a. Mengisi formulir pengajuan dan isian kelayakan kaji etik penelitian kesehatan 

dengan mengunduh formulirnya  
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b. Membuat ringkasan protocol/proposal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Ketentuan dapat diunduh  

c. Proposal/protokol penelitian harus sudah mendapat persetujuan dari reviewer bagi 

dosen atau pembimbing bagi mahasiswa 

d. Formulir pengajuan kaji etik, isian kelayakan kaji etik, ringkasan protocol/proposal 

dan protokol/proposal penelitian  (masing-masing rangkap 3) dibawa langsung ke 

sekretariat Komisi Etik Penelitian Kesehatan Poltekkes Denpasar. 

e. Proposal penelitian harus dilengkapi curriculum vitae peneliti utama (principal 

investigator) dan peneliti pendamping (co-investigator), lembaran persetujuan setelah 

penjelasan (PSP) (informed consent) yang terdiri dari: 1) informasi untuk subjek 

penelitian,  2) lembaran persetujuan subjek (lembar tanda tangan). Lembar PSP dapat 

diunduh. 

f. Khusus untuk penelitian uji klinik harus melampirkan sertifikat etika dasar 

penelitian atau GCP. 

2. Kode etik penelitian  

Penelitian yang akan dilakukan harus meliputi aturan etik penelitian yaitu 

mengikuti prinsip dasar penelitian. Etika penelitian dalam penelitian ini adalah 

:(Hidayat, 2014) 

a. Ethical Clearance ( kelayakan etik) 

Penelitian yang nantinya akan dilakukan akan melibatkan responden manusia . Hal 

tersebut membuat usulan penelitian ini perlu diuji kelayakannya oleh Komisi Etik 

Penelitian. Apabila usulan penelitian ini layak dilaksanakan maka akan diberikan 

keterangan tertulis oleh Komisi Etik Penelitian. 
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b. Lembar persetujuan (informed consent) 

Informed consent dilakukan sebelum pengumpulan data dilakukan. Penelitian yang 

akan dilakukan nanti akan dimulai dengan memberikan penjelasan sebelum 

persetujuan penelitian. Lembar persetujuan diberikan kepada calon responden setelah 

mendapatkan penjelasan sebelum persetujuan yang memenuhi kriteria sebagai bukti 

ketersediaan menjadi responden penelitian. penelitian yang diberikan sebelum 

persetujuan pada penelitian ini adalah tujuan dan manfaat penelitian, serta isi dari 

pertanyaan yang akan diajukan, sehingga responden yakin untuk berpartisipasi dalam 

penelitian. 

c. Tanpa nama (anonymity) 

Masalah etika merupakan masalah yang sensitif dalam setiap penelitian, salah 

satunya adalah berhubungan dengan identitas. Penelitian ini yang memiliki informasi 

- informasi yang bersifat pribadi dan rahasia akan dilakukan sesuai dengan persetujuan 

responden. Pengumpulan data yang dilakukan akan sesuai dengan etika penelitian yaitu 

peneliti tidak akan mencantumkan identitas berupa nama terang dari responden, 

melainkan setiap responden akan diberi kode – kode misalnya kode A untuk responden 

yaitu, A1, A2 A3 dan seterusnya pada lembar kuesioner dan hanya diketahui peneliti 

saja juga atas persetujuan responden. 

d. Kerahasiaan (confidentiality) 

Penelitian akan dilakukan dengan menjamin kerahasiaan dari hasil penelitian baik 

informasi maupun masalah – masalah lainnya yang diperoleh dari responden. Semua 

informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaan oleh peneliti, hanya kelompok 

data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil penelitian. 
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e. Keadilan (Justice) 

Peneliti berlaku adil pada semua responden tanpa memandang suku, ras, agama, 

dan status sosial. Seluruh sampel mendapat perlakuan yang sama selama pengambilan 

data. Peneliti tidak akan mengambil sampel sesuai suku, ras, agama, ataupun adat yang 

dianut oleh responden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


