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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

dengan rancangan penelitian observasional. Penelitian desktiptif adalah suatu 

penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau 

deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif (Rinaldi & Mujianto, 2017). 

Rancangan penelitian Observasional dalam penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan dengan observasi dalam pengambilan data yang akan dilakukan. 

B. Alur penelitian 
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Gambar 2. Alur Penelitian 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Adapun tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah Banjar Badung 

Lukluk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung sebagai tempat untuk 

pengambilan sampel dan BRSU Tabanan sebagai tempat pemeriksaan sampel.  

2. Waktu penelitian 

Waktu pengambilan sampel dan pemeriksaan sampel untuk penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Februari sampai Mei 2022. 

D. Populasi dan sampel penelitian 

1. Populasi penelitian 

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam 

penelitian ini adalah perokok aktif di Banjar Badung Lukluk Kecamatan Mengwi 

Kabupaten Badung yang berjumlah sebanyak 150 orang. 

2. Sampel penelitian 

  Sampel merupakan subset yang diambil dari sebagian populasi untuk 

diteliti yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian. 

a. Unit Analisis 

  Unit analisis dalam penelitian ini adalah kadar glukosa darah sewaktu. 

Responden dari penelitian ini diambil dari perokok aktif di wilayah Banjar 

Badung Lukluk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung yang memenuhi kriteria 

inklusi. Kriteria inklusi merupakan kriteria atau ciri-ciri yang perlu dipenuhi oleh 

setiap anggota populasi yang dapat diambil sebagai sampel (Notoatmodjo, 2012). 

Dalam penelitian ini kriteria inkulis yaitu: 
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1. Perokok yang masih aktif di wilayah Banjar Badung Lukluk Kecamatan 

Mengwi Kabupaten Badung. 

2. Perokok berjenis kelamin laki-laki. 

3. Perokok dengan IMT kategori BB normal yaitu 18,5-22,9. 

4. Perokok yang tidak mengkonsumsi obat-obatan.  

5. Perokok yang bersedia menjadi responden dalam penelitian. 

 Kriteria Eksklusi adalah ciri-ciri anggota populasi yang tidak memenuhi kriteria 

atau tidak dapat dijadikan sampel (Notoatmodjo, 2012). Dalam penelitian ini 

kriteria eksklusi yaitu: 

1. Perokok berjenis kelamin perempuan. 

2. Perokok dengan IMT kategori BB lebih >23,0. 

3. Perokok yang mengkonsumsi obat-obatan. 

4. Perokok yang teridentifikasi Covid-19 dan sedang melakukan isolasi mandiri. 

5. Perokok yang tidak bersedia menjadi responden dalam penelitian. 

b. Jumlah dan besar sampel 

  Besar kecilnya sampel dapat ditentukan oleh bebrapa hal diantaranya besar 

biaya, waktu dan tenaga. Penelitian dari Agung 2009 mengatakan bahwa ukuran 

sampel yaitu minimal 30 dan lebih kecil dari 500 cocok digunakan untuk 

kebanyakan penelitian (Alwi, 2012). Maka dari itu berdasarkan penentuan kisaran 

sampel tersebut dan dengan keadaan meningkatnya kasus Covid-19 peneliti 

menggunakan jumlah sampel minimal yaitu 30 sampel. 
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E. Teknik pengambilan sampel 

  Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive 

sampling pada perokok aktif di Banjar Badung Lukluk Kecamatan Mengwi 

Kabupaten Badung. Purposive sampling yaitu pengambilan sampel dari populasi 

yang dilakukan dengan berdasarkan pertimbangan yang memenuhi kriteria inklusi 

untuk penentuan responden dalam penelitian (Rinaldi & Mujianto, 2017).  

F. Jenis, Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang dikumpulkan 

a. Data primer 

  Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung 

dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer dalam 

penelitian ini meliputi:  

1. Nama, usia, frekuensi dan durasi merokok di wilayah Banjar Badung Lukluk 

Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung yang diperoleh dengan wawancara. 

2. Hasil pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu pada perokok aktif di wilayah 

Banjar Badung Lukluk Kecamatan Mengwi kabupaten Badung yang diperoleh 

dengan pemeriksaan laboratorium. 

b. Data sekunder  

Data sekunder merupakan data yang didapat dari catatan, buku, majalah, 

laporan pemerintah, artikel dan buku sebagai teori. Data sekunder dalam 

penelitian ini diperoleh dari penelitian sebelumnya yang meliputi jurnal, karya 

tulis ilmiah, skripsi, dan thesis yang berhubungan dengan penelitian ini. 
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2. Teknik pengumpulan data 

  Pengumpulan data merupakan suatu prosedur yang sistematis dan standar 

untuk memperoleh data yang diperlukan, yang akan digunakan untuk 

memecahkan masalah yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu:  

a. Wawancara 

  Wawancara adalah proses memperoleh keterangan atau data untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara 

dengan responden dengan menggunakan panduan wawancara. Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan pedoman wawancara terstruktur yaitu pedoman 

wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai check list. 

Wawancara dilakukan secara langsung kepada responden untuk mengetahui 

nama, usia, frekuensi dan durasi merokok yang dilakukan responden. 

b. Observasi 

 Observasi adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang 

mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang 

kondisi objek penelitian tersebut. Observasi dilakukan secara langsung kepada 

responden untuk melihat apakah responden merupakan perokok aktif atau tidak 

dan dilakukan observasi kembali sebelum pengambilan sampel. 

c. Pemeriksaan laboratorium  

  Pada pemeriksaan laboratorium dilakukan pemeriksaan kadar glukosa 

darah sewaktu di BRSU Tabanan. 
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d. Protokol kesehatan 

Menurut Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 

prinsip pencegahan penularan COVID-19 pada individu dilakukan dengan 

menghindari masuknya virus melalui ketiga pintu masuk tersebut dengan 

beberapa tindakan, seperti:  

1. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan 

mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain 

yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan 

COVID-19). Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker 

kain 3 lapis.  

2. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan 

air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis 

alkohol/handsanitizer. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut 

dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang 

mengandung virus).  

3. Menjaga jarak minimalmeter dengan orang lain untuk menghindari terkena 

droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari 

kerumunan, keramaian, dan berdesakan. 

4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 

30 menit sehari dan istirahat yang cukup (minimal 7 jam), serta menghindari 

faktor risiko penyakit. 
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3. Instrumen penelitian 

a. Instrumen pengumpulan data 

  Adapun instrument yang digunakan dalam pengumpulan data pada 

penelitian ini adalah: 

1. Alat tukis dihunakan untuk mencatat hasil wawancara 

2. Informed consent yang digunakan sebagai bukti ketersediaan menjadi 

responden dalam penelitian. 

3. Formulir wawancara dan observasi yang digunakan sebagai pedoman dalam 

melakukan wawancara dan observasi dengan reponden. 

4. Kamera atau handpone yang digunakan sebagai alat dokumentasi. 

b. Instrumen pemeriksaan laboratorium. 

  Adapun instrument yang digunakan dalam pemeriksaan laboratorium pada 

penelitian ini adalah: 

1. Alat: Spuit 3ml, tabung vacutainer dengan tutup merah, tourniquet, 

Centrifuge, tabung eppendorf, cool box, Mikropipet 10 µl dan 1000 µl, 

tabung serologi, rak tabung serologi, alat indiko plus analyzer. 

2. Bahan:  Sampel serum, Alkohol 70% kapas.  

4. Prosedur kerja pemeriksaan laboratorium  

a. Pra-analitik 

  Adapun prosedur pengambilan darah yang sesuai dengan pedoman 

praktikum flebotomi 2020 yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Flebotomis memperkenalkan diri pada responden seperti memperkenalkan 

nama lengkap, dan instansi tempat kuliah.  
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2. Flebotomis melakukan identifikasi pasien dengan memberikan pertanyaan 

terbuka seperti nama responden, tanggal lahir, dan alamat responden.  

3. Flebotomis  menjelaskan  prosedur yang akan dilakukan kepada responden 

dan meminta persetujuan dengan memberikan inform consent dan juga 

menanyakan wawancara dan observasi pada responden. 

4. Flebotomis bertanya  mengenai status makan responden. Untuk pengambilakn 

glukosa darah sewaktu pasien tidak perlu melakukan puasa. Namun tetap 

diperhatikan  waktu  pengambilan  sampel. Apabila responden belum makan 

atau sudah makan lebih dari 2 jam maka sampel dapat diambil. Namun 

apabila responden baru saja makan maka tunggu 2 jam sebelum pengambilan 

sampel. 

5. Flebotomis melakukan desinfeksi tangan sesuai dengan guid line hand 

hygine. 

6. Flebotomis menggunakan APD (masker, sarung tangan, jas lab, hair cap). 

7. Flebotomis memastikan  pasien dalam posisi yang aman dan nyaman. 

Pastikan ada bantalan dan juga meja untuk meletakkkan perlengkapan 

pengambilan darah. 

8. Flebotomis menyiapkan alat dan bahan yang digunakan seperti torningquet, 

spuit 3ml, tabung tutup merah, alcohol swab, kapas kering, plaster, dan 

lainnya. Flebotomis wajib mengecek  tanggal  kadaluarsa sebelum digunakan 

untuk pengambilan sampel. 
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9. Pasien diminta meluruskan tangan sejajar dari bahu kearah pergelangan 

tangan. Lengan responden diluruskan dan dipasang tourniquet kurang lebih 

7.5-10 cm di atas lipatan siku dengan durasi pemasangan <1 menit.  

10. Kemudian pasien diminta untuk mengepalkan tangan. Dipilih bagian vena 

median cubital (venipuncture) sesuai dengan standar degan cara palpasi. 

11. Area pungsi vena yang harus dihindari yakni area edema, hematoma, area 

terbakar atau memiliki jaringan parut termasuk tato. 

12. Antiseptis kulit pada bagian yang akan diambil darahnya dibersihkan dengan 

alkohol 70% dengan gerakan memutar dari tengah ke tepi dan ditunggu 

hingga kering untuk mencegah terjadinya hemolisis dan rasa terbakar. 

13. Flebotomis tidak menyentuh kembali area yang telah dilakukan aseptis 

apabila flebotomis tidak sengaja menyentuh kembali maka harus dilakukan 

antiseptis dengan alcohol swab yang baru.  

14. Flebotomis menggunakan sistem pengambilan darah terbuka (open system). 

15. Bagian vena ditusuk dengan lubang jarum menghadap ke atas dengan sudut 

kemiringan antara jarum dan kulit 15-30 derajat. Setelah darah mengalir 

genggaman tangan pasien dapat dibuka. 

16. Saat darah mengalir ke dalam tabung, tourningquet dilepaskan. Volume darah 

diambil sebanyak 3 ml dengan tabung vacutainer tutup merah untuk 

pemeriksaan kimia klinik yaitu pemeriksaan glukosa darah sewaktu. 

17. Saat darah sudah berhenti mengalir ke dalam tabung, tabung dilepaskan 

perlahan kemudian dihomogenkan. Diletakkan kapas steril di atas bekas 

tusukan dan jarum dilepaskan segera kemudian tutup dengan plaster.  
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18. Kemudian flebotomis meminta pasien untuk tidak menekuk tangan. Sampah 

jarum dibuang ke dalam sharp container. Flebotomis menyampaikan cara 

mengatasi komplikasi setelah pengambilan darah. 

19. Setelah itu tabung dilabeli dan dimasukkan ke dalam cool box. Sarung tangan 

latex dilepaskan, tangan flebotomis dibersihkan. Kemudian  sampel dikirim 

ke laboratorium BRSU Tabanan. 

b. Analitik 

  Pemeriksaan sampel dilakukan di Laboratorium BRSU Tabanan. Peneliti 

terlebih dahulu menggunakan APD berupa jas laboratorium, sarung tangan latex, 

masker, dan hair camp. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan sampel dengan 

menggunakan alat yang ada di Laboratorium. Pemeriksaan kadar glukosa darah 

dalam penelitian ini menggunakan alat Indiko Plus Analyzer. 

1. Bersihkan area yang akan digunakan  terlebih dahulu dengan alcohol 70% 

dan kapas agar meminimalisir adanya pencemaran pada sampel. 

2. Berikan label pada tabung blanko dan sampel. Dalam tabung blanko hanya 

berisi reagen saja dan dalam tabung sampel berisi reagen dan sampel serum 

pasien. 

3. Darah yang  telah didapat selanjutnya disentrifugasi dengan kecepatan 4000 

rpm selama 5 menit, kemudian akan didapatkan plasma darah pasien.  

4. Kemudian, alat dinyalakan terlebih dahulu dengn menekan tombol power 

yang ada dibagian depan alat kea rah atas. 

5. UPS dan komputer dinyalakan terlebih dahulu. Setelah komputer ready 

diaktifkan program analyzer dengan memasukkan username dan password. 
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6. Ditunggu kurang lebih 30 detik sampai masuk program indiko dimasukan 

kembali userame dan password. Agar alat ready diklik tulisan “SART UP 

NOT DONE” diklik OK dan tunggu hingga alat ready. 

7. Jika alat sudah ready, dilanjutkan dengan pemeriksaan glukosa darah sewaktu 

dengan memasukkan serum yang telah didapat ke dalam rak sampel. 

8. Masukkan rak ke dalam Indiko Plus, klik F1 tunggu rak sampai terbaca pada 

alat. Kemudian klik F2 dan klik SAMPLE, diklik NEW, kemudian diimput 

ID pasien sesuai barcode, dan diklik CONFIRM 

9. Setelah dikonfirmasi dilanjutkan dengan dipilih rak sampel, dipilih posisi 

sampel, dan dipilih parameter pemeriksaan yaitu pemeriksaan glukosa darah. 

10. Kemudian diklik SAVE, dan klik F1 setelah rak terbaca diklik START dan 

tunggu hasil sampai keluar kemudian dicatat pada blangko pemeriksaan. 

c. Post- Analitik 

1. Hasil pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu disajikan ke dalam tabel 

hasil pemeriksaan. 

2. Hasil pemeriksaan dicetak. 

G. Pengolahan dan analisis data 

1. Pengolahan data 

  Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dicatat, 

dikumpulkan, diolah dan disajikan dalam bentuk tabel dan naratif. 

2. Analisis data 

Setelah diketahui kadar glukosa darah pada kelompok perokok aktif yang 

diteliti, selanjutnya data yang diperoleh dideskripsikan berdasarkan presentase 
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masing masing kategori. Kategori yang digunakan berdasarkan nilai rujukan 

BRSU Tabanan menggunakan alat Indiko Plus Analyzer dengan metode 

Hexokinase yaitu kadar glukosa darah sewaktu Normal <106 mg/dl dan kadar 

glukosa darah sewaktu Tinggi >106 mg/dl.  

H. Etika penelitian 

1. Kode etik penelitian 

  Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan aturan dalam etik penelitian 

yaitu mengikuti prinsip dasar dalam penelitian. Menurut (Mappaware, 2016), 

Setiap penelitian kesehatan yang mengikut sertakan relawan manusia sebagai 

subjek penelitian wajib didasarkan pada tiga prinsip etik (kaidah dasar moral), 

yaitu: Respect for person, Beneficence dan non maleficence, dan Justice. Etika 

Penelitian dalam penelitian ini adalah:  

a. Respect for person (others) 

Secara mendasar bertujuan menghormati otonomi untuk mengambil 

keputusan mandiri (self determination) dan melindungi kelompok-kelompok 

dependent (tergantung) atau rentan (vulnerable), dari penyalahgunaan (harm dan 

abuse). Dalam penelitian ini peneliti harus menghormati keputusan yang diambil 

oleh responden. Salah satu yang dapat digunakan adalah pemberian informed 

consent atau lembar persetujuan untuk responden. Hal ini sangat penting untuk 

dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan persetujuan dan sebagai tanda 

penghormatan oleh responden yang bersedia menjadi objek dalam penelitian 

yang dilakukan. Sebelum dilakukannya persetujuan informed consent tentu 
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peneliti akan memberikan pengertian dan penjelasan mengenai pemeriksaan atau 

penelitian yang akan dilakukan kepada responden. 

b. Beneficence dan Non Malieficence 

Prinsip berbuat baik, memberikan manfaat yang maksimal dan risiko yang 

minimal, sebagai contoh yaitu risiko harus yang wajar (reasonalble), dengan 

desain penelitian yang ilmiah, peneliti ada kemampuan melaksanakan dengan 

baik, diikuti prinsip do no harm (tidak merugikan, non maleficence). Dalam 

penelitian ini peneliti berusaha memberikan keuntungan atau manfaat bagi 

responden. Dengan melakukan penelitian ini responden dapat mengetahui kadar 

glukosa darah sewaktu dan mendapatkan pemeriksaan gratis. Selain itu peneliti 

juga berusaha agar tidak menimbulkan risiko yang berbahaya bagi responden 

dalam pengambilan sampel yang akan dilakukan.  

c. Justice (Keadilan) 

Prinsip ini menekankan setiap orang layak mendapatkan sesuatu sesuai 

dengan haknya menyangkut keadilan destributif dan pembagian yang seimbang 

(equitable). Dalam penelitian ini peneliti akan berperilaku seadil-adilnya 

terhadap semua responden tanpa mementingkan suku, ras, agama, dan status 

sosial responden. Seluruh sampel mendapat perlakuan yang sama selama 

pengambilan data. Peneliti tidak akan mengambil sampel sesuai suku, ras, 

agama, ataupun adat yang dianut oleh responden.  

2. Prosedur pengajuan etik penelitian. 

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

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

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

sekretariat Komisi Etik Penelitian Kesehatan.  

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). 

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

penelitian atau GCP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


