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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif observasi. 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan 

atau menggambarkan suatu hal yang terjadi dari suatu masalah tertentu ketika 

melakukan penelitian (Arjani, Mastra dan Merta, 2018). Penelitian ini bertujuan 

untuk menggambarkan kadar asam urat pada lansia di Banjar Pangkung Buluh 

Kecamatan Negara. 

 

B. Alur Penelitian 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Banjar Pangkung Buluh, Kecamatan Negara. 

2. Waktu penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2022 hingga Mei 2022. 

 

D. Populasi dan Sampel 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kadar asam urat. Responden pada 

penelitian ini adalah lansia yang berada di Banjar Pangkung Buluh, Kecamatan 

Negara. 

1. Populasi 

 Populasi dari penelitian ini adalah seluruh masyarakat lansia di Banjar 

Pangkung Buluh, Kecamatan Negara sebanyak 310 orang yang memenuhi syarat 

kriteria inklusi. 

2. Sampel 

 Sampel dalam penelitian adalah sebagian jumlah serta ciri khas dari 

populasi sehingga mampu mewakili populasi yang ada (Pradana dan Reventiary, 

2016). Sampel yang digunakan dapat diambil sebanyak 10-25 % atau lebih apabila 

jumlah populasi lebih dari 100 tergantung dari kemampuan peneliti yang dilihat dari 

waktu, biaya dan tenaga pada saat penelitian (Arikunto, 2012). Sampel dari 

penelitian ini diambil sebanyak 10 % dengan perhitungan sebagai berikut: 

Jumlah populasi (N)  = 310 orang 

Persensi pengambilan sampel = 10 % 

N x 10 %    = 31 orang 
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 Berdasarkan hasil perhitungan yang di dapat, maka besar sampel yang 

digunakan sebanyak 31 orang yang memenuhi kriteria inklusi sebagai berikut: 

1) Bersedia menjadi responden. 

2) Lansia wanita dan laki-laki usia 55-89 tahun. 

Kriteria eksklusi pada penelitian ini yaitu: 

1) Mengkonsumsi obat-obatan tertentu seperti aspirin, provenesia dan sufipirazon. 

2) Mempunyai riwayat penyakit lain seperti diabetes mellitus, gagal ginjal, dan 

gagal jantung. 

a. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitia ini adalah non 

probability sampling menggunakan sampling kuota. Sampling kuota merupakan 

teknik yang digunakan untuk menentukan sampel pada populasi yang memenuhi 

kriteria tertentu sampai jumlah (kuota) terpenuhi (Garaika, 2019). 

 

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang dikumpulkan 

 Data yang dikumpulkan berupa data primer yang diperoleh melalui hasil 

pemeriksaan kadar asam urat yang diperiksa menggunakan metode POCT (Point 

Of Care Testing) dan konsumsi makanan. Data sekunder yang diperoleh dari buku, 

jurnal, dan artikel terkait penulisan usulan penelitian ini seperti data Profil 

Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017, Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana 

Tahun 2018, Riskesdas Tahun 2018, World Health Organization (WHO) Tahun 

2017, Profil Desa Kaliakah Tahun 2020. 
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2. Cara pengumpulan data 

 Melakukan observasi menggunakan kuisioner untuk mengetahui keadaan 

individu. 

3. Instrument pengumpul data 

 Instrument pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

lembar informed consent, lembar kuisioner, perlengkapan alat tulis, kamera dan 

APD (Alat Pelindung Diri). 

a. Alat  

 Alat yang digunakan untuk pemeriksaan yaitu Easy Touch GCU, lancet 

steril, autoclik, strip asam urat, chip asam urat, APD seperti sarung tangan medis, 

masker, kantong plastik untuk tempat sampah infeksius. 

b. Bahan  

 Bahan yang digunakan yaitu kapas alkohol 70%, kapas kering, 

handsanitizer. 

c. Sampel  

 Sampel yang digunakan yaitu darah kapiler 

d. Prosedur kerja pemeriksaan 

1) Pra analitik 

a) Tidak ada persiapan khusus pada responden. 

b) Prosedur dan tujuan dari tindakan yang dilakukan dijelaskan terlebih dahulu 

serta diberitahukan bahwa dalam prosedur pengambilan sampel akan 

menimbulkan sedikit rasa sakit. 

c) Memakai APD 

d) Disiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. 
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2) Analitik 

a) Alat dinyalakan dengan memasang baterai pada tempat yang sesuai. 

b) Format tanggal dan waktu akan tampil pada layar alat. Tampilan tersebut 

akan mati secara otomatis setelah beberapa saat. 

c) Chip khusus untuk pemeriksaan asam urat dimasukkan pada bagian 

belakang alat. 

d) Strip asam urat dimasukkan pada bagian atas alat. Tampilan kode chip akan 

muncul pada layar alat, diikuti dengan gambar tetes darah berkedip yang 

artinya alat siap dipakai. 

e) Lancet steril dipasangkan pada autoclik, dan dipilih nomor pada lancet 

sesuai dengan ketebalan kulit pasien. 

f) Dipilih lokasi pengambilan sampel darah kapiler (jari ketiga/keempat) 

dengan sedikit menekan bagian ujung jari yang akan ditusuk. 

g) Jari responden dibersihkan dengan menggunakan kapas alkohol 70% lalu 

dibiarkan mengering. 

h) Bagian ujung jari yang sudah didesinfeksi ditusuk dengan menggunakan 

lancet. 

i) Tetes darah yang pertama keluar dilap dengan kapas kering, tetes darah 

berikutnya yang keluar digunakan untuk pemeriksaan. 

j) Sampel darah kapiler dimasukkan ke dalam strip dengan cara ditempelkan 

pada bagian khusus pada strip yang menyerap darah (sesuai dengan tanda 

panah pada ujung strip). 

k) Hasil pengukuran kadar asam urat akan ditampilkan pada layar setelah 

kurang lebih 10 detik dan dicatat pada lembar hasil pengukuran. 
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l) Strip asam urat dicabut dan jarum lancet dibuang pada tempat sampah 

khusus. 

3) Pasca analitik 

Menginterpretasikan hasil pemeriksaan asam urat dengan cara 

mengkategorikan nilai normal dan tinggi. Hasil normal kadar asam urat pada 

Wanita : 2,4 mg/dl - 5,7 mg/dl dan Laki-laki : 3,4 mg/dl - 7 mg/dl. 

 

F. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan data 

 Teknik pengolahan data dilaksanakan setelah melakukan pengumpulan data 

yang diolah dengan proses editing, coding, dan tabulating. 

a. Editing  

Editing adalah proses meneliti ulang serta perbaikan data yang telah 

diperoleh (Putri, 2017). Tahapan editing ini peneliti akan mengecek ulang 

kesesuaian data yang diperoleh di tempat pengambilan data dengan data yang 

dibutuhkan peneliti agar sesuai dengan fokus penelitian. 

b. Coding  

Coding adalah proses mengubah data yang berupa kalimat menjadi suatu 

kode tertentu yang ditentukan peneliti (Putri, 2017). Pada proses coding ini peneliti 

memberikan kode: 

1) Responden  

Sampel responden nomor 1 : S1 

Sampel responden nomor 2 : S2 
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2) Jenis kelamin 

Laki-laki : L 

Perempuan : P 

c. Tabulating  

Tabulating merupakan suatu kegiatan memanifestasikan data yang 

diperoleh dalam bentuk tabel agar mampu menjawab tujuan penelitian, yang 

berkaitan dengan konsep peneliti (Putri, 2017). Penelitian ini menampilkan data 

sesuai variabel penelitian yang menampilkan hasil pemeriksaan kadar asam urat, 

jenis kelamin dan konsumsi makanan pada lansia di Banjar Pangkung Buluh, 

Kecamatan Negara. 

2. Analisis data 

Analisis data merupakan proses mengolah data yang dilakukan setelah 

melakukan pengumpulan data (Prayogi, 2017). Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis deskriptif. Peneliti hanya menganalisis data dengan 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Dalam 

penelitian ini analisa data yang disajikan berupa tabel yang menunjukan hasil 

pemeriksaan asam urat pada lansia. 

 

G. Etika Penelitian 

1. Lembar persetujuan (Informed consent) 

Lembar persetujuan diajukan bersamaan dengan dilakukan penelitian agar 

responden mengetahui maksud dan tujuan penelitian serta cara pengisian lembar 

kuisioner. Responden yang bersedia menjadi sumber penelitian menandatangani 

lembar persetujuan. 
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2. Tanpa Nama 

Identitas responden tidak dicantumkan dalam pengumpulan data demi 

menjaga kerahasiaan responden. Penelitian menggunakan inisial nama masing-

masing responden untuk memudahkan hasil data yang diperoleh. 

3. Kerahasiaan 

Informasi yang diperoleh dari responden dijamin kerahasiaannya oleh 

peneliti. Hasil penelitian hanya akan menyajikan data tertentu tanpa mengurangi 

kerahasiaan sumber data. 

 


