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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Metode deskriptif 

adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil 

penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas 

(Sugiyono, 2011, 21). 

B. Alur Penelitian 
 

Pengajuan Proposal KTI 

  

Pengajuan izin penelitian 

  

Melaksanakan penelitian 

  

Melakukan pengolahan data 

  

Analisis data 

  

Membuat laporan 

Gambar 2. Alur Penelitian Gambaran Darah Sewaktu Pada Masyarakat Berusia 

Produktif di Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara Pada Tahun 2022. 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

1. Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Kelurahan Baler Bale Agung 

Kecamatan Negara 

2. Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini akan dilaksanakan dari bulan Februari – April 2022 

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

1. Populasi Penelitian 

 

Populasi penelitian ini adalah berkunjung ke kepemerintahan kabupaten untuk 

meminta ijin melakukan observasi ke banjar yang berada di kelurahan baler bale agung 

kecamatan negara untuk melakukan penelitian dengan mencari 300 orang responden 

yang di awali dengan mengisi kuisioner dan di lanjutkan dengan melakukan 

pemeriksaan. 

2. Sampel Penelitian 

 

Adapun kriteria inklusi atau kriteria sampel dalam penelitian ini adalah: 

 

a. Kriteria inklusi 

 

1) Bersedia menjadi sampel pada penelitian ini 

 

2) Bersedia mengisi kuesioner 

 

3) Usia produktif 15 – 64 tahun 

 

4) Tidak dalam keadaan sakit 

 

b. Kriteria Ekeslusi 

 

1) Tidak bersedia menjadi sampel penelitian 

 

2) Tidak bersedia mengisi kuisioner 
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3) Berusia > 64 tahun dan < 15 tahun 

 

4) Dalam keadaan sakit 

 

c. Jumlah dan besar sampel 

 

Menurut (Noor, 2012), jumlah sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan rumus Slovin. Penelitian ini menggunakan rumus Slovin karena dalam 

penarikan sampel, jumlahnya harus representative agar hasil penelitian dapat 

digenerilisasikan dan perhitungannya pun tidak memerlukan tabel jumlah sampel. Pada 

penelitian ini sampel yang digunakan adalah masyarakat yang berusia produktif di 

lingkungan Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara dengan jumlah sampelnya 

ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin, yaitu: 

𝑵 
𝑛 = 

𝑵(𝒅)𝟐 + 𝟏 

 

Keterangan: 

 

n = Sampel 

N = Populasi 

D = Nilai presisi/derajat kebebasan (15%) 

Cara menentukan jumlah sampelnya adalah: 

𝟑𝟎𝟎 
𝑛 = 

𝟑𝟎𝟎 (𝟎, 𝟏𝟓)𝟐 + 𝟏 
= ⋯ 𝒔𝒂𝒎𝒑𝒆𝒍

 
 

𝟑𝟎𝟎 
𝑛 = 

𝟑𝟎𝟎 ( 𝟎, 𝟎𝟐𝟐𝟓) + 𝟏 
= ⋯ 𝒔𝒂𝒎𝒑𝒆𝒍

 
 

𝟑𝟎𝟎 
𝑛 = 

𝟔, 𝟕𝟓 + 𝟏 
= ⋯ 𝒔𝒂𝒎𝒑𝒆𝒍 
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𝟑𝟎𝟎 
𝑛 = 

𝟕, 𝟕𝟓 
= 𝟑𝟖 𝒔𝒂𝒎𝒑𝒆𝒍 

 
 

3. Teknik sampling 

 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random 

sampling karena pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak. 

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Jenis data yang dikumpulkan 

 

Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer yaitu dengan menggunakan hasil observasi melalui lembar kuisioner, 

wawancara dan hasil pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu masyarakat berusia 

produktif. 

2. Teknik pengumpulan data 

 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan 

pengukuran langsung pada responden yaitu pada masyarakat berusia produktif di 

Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara. 

3. Instrument pengumpulan data 

 

a. Instrument pengumpulan data 

 

Beberapa instrument yang digunakan dalam pemeriksaan pada penelitian ini 

 

yaitu: 

 

1) Alat tulis 

2) Alat pemeriksaan gula darah 
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3) Lembar kuisioner 

 

4) Alat dokumentasi 

 

5) Alat pelindung diri (APD) 

 

b. Alat dan bahan 

 

Beberapa alat yang digunakan dalam pemeriksaan pada penelitian ini yaitu: 

 

1) Lancet 

 

2) Strip uji 

 

3) Autoklik  

 

4) Meteran glukosa 

 

5) Darah kapiler 

 

6) Kapas alcohol 70% 

 

7) Kapas kering 

 

8) Kotak portable 

 

4. Prosedur Kerja Pemeriksaan Gula Darah 

 

a. Pengambilan data responden 

 

1) Sebelum melakukan pengambilan darah, peneliti terdahulu menjelaskan prosedur 

yang akan dilakukan kepada responden dengan meminta persetujuan. 

2) Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi responden berdasarkan umur. 

 

3) Selanjutnya dengan melakukan pemeriksaan gula darah. 

 

b. Prosedur Pemeriksaan 

 

1) Cucilah tangan hingga bersih dengan menggunakan sabun dan air mengalir. 

 

2) Letakkan jarum lancet ke autoklik. 
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3) Masukkan strip tes ke meteran glukosa. 

 

4) Usap ujung jari pasien dengan kapas alkohol. 

 

5) Tusuk ujung jari dengan menggunakan autoklik agar darah dapat keluar 

 

6) Letakkan setetes darah pada strip tetes dan tunggu hasilnya. Biasanya, angka yang 

menunjukkan kadar gula darah pasien akan muncul dalam beberapa detik pada 

layar meteran. 

F. Pengolahan dan Analisis Data 

 

1. Teknik pengolahan data 

 

Data yang didapatkan dari pemeriksaan gula darah pada usia produktif 

kemudian dikumpulkan, dikelompokkan, diolah, dan disajikan dalam bentuk tabel- 

tabel yang sertai narasi. 

2. Analisis data 

 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengunakan analisa 

deskriptif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul. 

G. Etika Penelitian 

 

Menurut Hidayat (2014), etika penelitian diperlukan untuk menghindari 

terjadinya tindakan yang tidak etis dalam melakukan penelitian, maka dilakukan 

prinsip-prinsip sebagai berikut (Hidayat, 2014): 

1. Lembar Persetujuan (Informed consent) 

 

Lembar persetujuan berisi penjelasan mengenai penelitian yang dilakukan, 

tujuan penelitian, tata cara penelitian, manfaat yang diperoleh responden, dan resiko 

yang mungkin terjadi. Pernyataan dalam lembar persetujuan jelas dan mudah dipahami 
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sehingga responden tahu bagaimana penelitian ini dijalankan. Untuk responden yang 

bersedia maka mengisi dan menandatangani lembar persetujuan secara sukarela. 

2. Anonimitas 

 

Untuk menjaga kerahasiaan peneliti tidak mencantumkan nama responden, 

tetapi lembar tersebut hanya diberi kode. 

3. Confidentiality (Kerahasiaan) 

 

Confidentiality yaitu tidak akan menginformasikan data dan hasil penelitian 

berdasarkan data individual, namun data dilaporkan berdasarkan kelompok. 

4. Sukarela 

 
Penelitian bersikap sukarela dan tidak ada paksaan atau tekanan secara langsung 

maupun tidak langsung dari peneliti terhadap calon responden atau sampel yang 

diteliti 

 


