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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian

Metode penelitian adalah teknik penelitian (Suryana, 2010). Rancangan 

pola dasar atau blue print yang mengarahkan proyek dilakukan, jadi desain 

akan memberikan garis besar dari setiap prosedur mulai dari proses awal 

sampai akhir, dengan kata lain desain penelitian merupakan penjabarana 

rincian prosedur yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan dalam menstrukturkan dan memecahkan masalah penelitian 

(Muhamad, 2013). Definsi tersebut bahwa desain penelitian merupakan : 

1. Rencana untuk memilih sumber-sumber dan jenis informasi yang dipakai

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

2. Kerangka kerja untuk merinci hubungan-hubungan antara variabel dalam

penelitian.

3. Cetak biru memberi garis besar dari ssetiap prosedur mulai dari hipotesis

sampai kepada analisis data.

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan

studi observasinal yang dilakukan untuk mengetahui hubungan kadar gula 

darah terhadap tekanan darah pada lansia di Desa Junrejo, Kota Batu, maka 

rancangan penelitian yang akan digunakan adalah rancangan penelitian 

korelasional. Rancangan penelitian korelasional adalah penelitian yang akan 

melibatkan minimal dua variabel. 

Desain penelitian yang digunakan adalah cross sectional. Cross sectional 

merupakan salah satu jenis penelitian yang menekankan pada waktu 
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pengukuran atau observasi data dari variabel independen dan dependen yang 

dilakukan hanya satu kali dalam satu waktu (Nursalam, 2013). 

 

 

 

 

Skema 4.1 Rancangan penelitian 

Keterangan : 

P : Populasi lansia di Desa Junrejo, Kota Batu. 

S  : Sampel di Desa Junrejo, Kota Batu. 

X1 : Pengecekan kadar gula darah menggunakan glucotest. 

X2 : Pengecekan tekanan darah menggunakan sphygmomanometer. 

Q1 : Hasil 

 

B. Kerangka Penelitian 

 Kerangka penelitian adalah bagian dari tahap yang ada di dalam 

penelitian. Kerangka penelitian akan diuraikan atau dijabawkan alur penelitian 

mulai dari menentukan populasi sampai dengan menentukan kesimpulan 

(Nursalam, 2014). 
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Bagan 4.1 Kerangka Penelitian 

  

C. Populasi, Sampel dan Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti atau biasa 

sering disebut universe. Anggota dari populasi berupa benda hidup 

Desain penelitian : observasi analitik dengan 

pendekatan cross sectional 

 

Populasi  : Lansia di Desa Junrejo, Kota Batu 

Teknik sampling : purposive sampling 

Varibael independen Variabel dependen 

Kadar gula darah Tekanan darah 

Alat ukur : 

Sphygmomanometer 

H1 : Ada hubungan kadar 
gula darah terhadap tekanan 

darah pada lansia di Desa 

Junrejo, Kota Batu 

Alat ukur : 

Glucotest 

Analisa data : uji korelasi product moment 

Kesimpulan 

Ho : Tidak ada hubungan 
kadar gula darah terhadap 

tekanan darah pada lansia 

di Desa Junrejo, Kota Batu 
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maupun benda mati. Populasi infiniti adalah populasi yang tidak 

diketahui dengan pasti atau tidak terbatas sedangkan populasi finiti yaitu 

populasi yang jumlahnya diketahui dengan pasti, misalnya murid 

sekolah, karyawan tetap pabrik (Nasution, 2003). Penelitian ini 

mengambil populasi lansia di Desa Junrejo, kota Batu dengan rentang 

umur ≥ 45 tahun.  

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang digunaka sebagai objek 

penelitian (sampel sendiri secara harfiah berarti contoh) (Nasution,2003). 

Sampel yang diteliti merupakan lansia yang memiliki kriteria inklusi dari 

kelompok lansia di Desa Junrejo, kota Batu. 

3. Sampling 

Sampling adalah sampel yang representatif diambil dari metodologi 

yang dipergunakan untuk memulihkan unsur-unsur atau anggota-anggota 

populasi (Muhamad, 2008). Teknik sampling yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling yaitu sampel yang diambil 

dengan pertimbangan tertentu, sehingga mewakili semua unit penelitian. 

Kriteria inklusi penelitian, yaitu : 

a. Lansia dari usia ≥ 45 tahun 

b. Bersedia menjadi responden  

c. Lansia yang bertempat tinggal di Desa Junrejo, Kota Batu. 

Kriteria eksklusi penelitian yaitu : 

a. Sampel memiliki gangguan kognitif 

b. Sampel mengalami demensia 
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Kriteria drop out penelitian, yaitu : 

a. Sampel tidak mau melakukan pengecekan kadar gula darah dan 

tekanan darah 

 

D. Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini memerlukan suatu definisi operasional agar dapat 

direalisasikan dan berada pada batasan-batasan yang konkrit. Adapun definisi 

operasional yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

berikut ini :  

Tabel 4. 1 Definisi operasional 

No Variabel Definisi 

operasional 

Instrumen Skala  

Data 

1. Variabel 

dependen : 
Tekanan 

darah 

Tekanan darah 

adalah tekanan 
yang ditimbulkan 

pada dinding arteri. 

Tekanan puncak 

terjadi saat 
ventrikel 

berkontraksi dan 

disebut tekanan 
sistolik. Tekanan 

diastolik adalah 

tekanan terendah 
yang terjadi saat 

jantung beristiraha 

Sphygmom

anometer  

Rasio 

- Normal 120-140/80-
90 mmHg. 

- Hipertensi stadium I 

140-159/90-99 

mmHg. 
- Hipertensi stadium II 

>160/>100 mHg. 

- Hipertensi stadium 
III >180/>116 

mmHg. 

 

2.  Variabel 

independen :  
Kadar gula 

darah  

Gula darah adalah 

gula yang terdapat 
didalam darah yang 

dibentuk oleh 

karbohidrat dari 
makanan dan 

disimpan menjadi 

glikogen dalam 

tubuh. Gula darah 
diatur secara 

kompleks didalam 

tubuh dengan 
bantuan dar organ 

pankreas dan 

beberapa hormon. 

Glucotest  Rasio 

Gula darah puasa 
- Baik : 80-109 mg/dL 

- Potensi : 110-125 

mg/dL 
- DM > 126 mg/dL 
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Gula darah dalam 

tubuh berfungsi 

sebagai sumber 
energi untuk sel-sel 

tubuh. Kadar gula 

darah yang diambil 
dalam penelitian ini 

adalah kadaar gula 

darah puasa. 

 

E. Tempat Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di Desa Junrejo Kota Batu. 

F. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret. 

G. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode 

observasi.  

1. Pengecekan kadar gula darah menggunakan glucotest dan tekanan darah 

menggunakan sphygmomanometer. Penelitian ini mengambil kadar gula 

darah puasa yaitu bisa dilihat tabel 2.1.  

Tabel 2.1 Kriteria Kadar gula darah (Parkeni, 2011). 

Metode 

Pengukuran 

Kadar Gula Darah  

Baik Potensi DM 

Gula darah puasa 80-109 mg/dL 
110-125 
mg/dL 

>126 mg/dL 

Gula darah 2 jam 

setelah makan 
 < 140mg/dL ≥ 200 mg/dL ≤ 200 mg/dL) 

 

2. Melaksanakan pengecekan gula darah dengan langkah-langkah berikut : 

a. Mengecek gula darah puasa dengan menggunakan alat Glucotest 

dengan mengambil sample darah pada ujung jari tengah yang sudah 

diusap alkohol swabs, kemudian menusuk ujung jari menggunakan 

blood lancet ukuran 28G, selanjutnya darah yang keluar 
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ditempelkan pada stick glucotest. Ditunggu selama 10 detik lalu 

hasilnya akan keluar. 

b. Menganalisis perbedaan hasil pengecekan kadar gula darah puasa ± 

8 jam sebelum dilakukan pengecekan. 

3. Selanjutnya untuk instrumen penelitian melihat hubungan kadar gula 

darah dilakukan pengecekan yaitu tekanan darah, bisa dilihat tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Klasifikasi Tekanan Darah (Wahyudi, 2014). 

Klasifikasi Sistol (mmHg) Diastol (mmHg) 

Normal 120-140 mmHg 80-90 mmHg 

Hipertensi stadium 1 141-159 mmHg 91-99 mmHg 

Hipertensi stadium II >160 mmHg >100 mmHg 

Hipertensi stadium III >180 mmHg >116 mmHg 

 

4. Melaksanakan pengecekan tekanan darah dengan sphygmomanometer 

langkah-langkah berikut 

a. Pemasangan manset pada lengan atas, dengan batas bawah manset 

2-3 cm dari lipatan siku kemudian perhatikan posisi pipa manset 

yang akan menekan tepat diatas denyut arteri dilipatan siku (arteri 

brakialis). 

b. Manset harus sejajar atau setinggi jantung dan kondisi harus 

santai/rileks, tangan tidak boleh tegang. 

c. Pasang stetoskop di telinga peneliti, tempelkan bagian yang pipih 

bulat di sebelah bawah lilitan manset pada lipatan siku tempat 

dimana arteri brakialis berada. 

d. Putar ke kanan (searah jarum jam) katup pengatur udara yang ada 

pada pompa karet manset untuk menutupnya, agar saat memompa 

manset nanti tidak ada udara yang bocor keluar. 
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e. Pompa karet agar udara masuk ke dalam manset sampai lebih kira 

kira 20 mmHg dari tekanan darah sebelumnya. 

f. Detakan pertama dipakai sebagai tekanan darah sistolik. 

g. Detakan terakhir dipakai sebagai tekanan darah diastolik. 

h. Setelah mendapatkan hasilnya lepaskan manset. 

 

H. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 

1. Tahap Persiapan 

a. Menyusun proposal penelitian. 

b. Melakukan survei pada kelompok lansia, posyandu lansia dan panti 

lansia. 

c. Melakukan studi pendahuluan di Desa Junrejo, Kota Batu. 

d. Melakukan perkenalan dan menjelaskan tata cara pengecekan kadar 

gula darah dan tekanan darah 

e. Mempersiapkan alat instrument penelitian yang akan digunakan 

untuk mendapat data yang dibutuhkan dengan menggunakan 

informed consent, serta alat dan tempat untuk melakukan 

intervensi. 

f. Membuat lembar observasi untuk pengambilan data sample yang 

dibuat dalam bentuk table yang berisi nama, usia, pekerjaan, 

pendidikan terakhir. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Perizinan serta koordinasi pada puskesmas, kepala desa dan 

kordinator lansia di Desa Junrejo, Kota Batu. 
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b. Meminta data kesehatan pada pihak Puskesmas. 

c. Memastikan bahwa sampel bersedia untuk menjadi responden 

dalam penelitian dengan memberikan surat persetujuan jika 

responden setuju, maka sealnjutnya menjelaskan prosedur 

pelaksanaan dan menjamin kerahasiaan dari data responden. 

d. Mengumpulkan responden dalam satu ruangan. 

e. Melakukan pengecekan kadar gula darah puasa ± 8 jam sebelum 

pengecekan. 

f. Selanjutnya melakukan pengecekan tekanan darah. 

3. Tahap Pengolahan Data 

Tahap pengolahan data dalam penelitian ini dengan tahap berikut :  

a. Editing  

Editing merupakan usaha memeriksa kembali kebenaran data 

yang telah diperoleh atau dikumpulkan. 

b. Coding 

Coding merupakan suatu kegiatan dalam hal merubah suatu 

data yang berbentuk huruf menjadi sebuah kode ataupun simbol 

pada keterangan tertentu untuk memudahkan peneliti dalam analisa 

data serta mempercepat ketika entry data. 

c. Entry Data 

Entry Data adalah memasukkan data kemudian membuat 

distribusi frekuensi sederhana atau bisa juga dengan membuat tabel 

kontigensi. Penelitian melakukan entry data dengan memasukkan 

nama inisial responden, usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan 

terakhir, kadar gula darah dan tekanan darah. 
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4. Tahap Pengumpulan Data 

a. Mengecek nama, kelengkapan identitas, dan hasil pengecekan 

kadar gula darah dan tekanan darah. 

b. Mengecek kelengkapan data. 

c. Memeriksa kembali jika  ada pengisian yang salah atau kurang 

lengkap. 

 

I. Rencana Analisis Data  

Rencana analisa data yang dilakukan untuk melihat hubungan kadar gula 

darah terhadap tekanan darah pada lansia di Desa Junrejo, Kota Batu 

menggunakan pengecekan glucotest dan sphygmomanometer, selanjutnya 

dilakukan analisa data univariat dan bivariat. 

1. Analisa Univariat 

Bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik 

setiap variabel penelitian yaitu meliputi jenis kelamin, usia, riwayat 

pendidikan dan pekerjaan. 

2. Analisa Bivariat 

Analisa data bivariat digunakan untuk emnganalisa hubungan kadar 

gula darah terhadap tekanan darah pada lansia di Desa Junrejo, Kota Batu 

dengan menggunakan uji korelasi product moment, karena akan 

digunakan untuk menjawab hipotesis asosiatif atau hubungsn (korelasi) 

dengan skala data rasio. Kesimpulan yang didapat apabila nilai p< 0,05 

maka ada hubungan antara kadar gula dara terhadap tekanan darah pada 

lansia di Desa Junrejo Kota Batu.  
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Pada uji korelasi yang dilakukan dua hipotesis dapat diambil yaitu 

sebagai berikut : 

1. Ho  : Tidak ada hubungan (korelasi) antara Variabel X (kadar gula darah) 

terhadap Variabel Y (tekanan darah). 

2. H1 : Terdapat hubungan (korelasi) antara Variabel X (kadar gula darah) 

terhadap Variabel Y (tekanan darah). 

Kriteria penarikan kesimpulan uji korelasi hubungan antara variabel X 

dengan variabel Y adalah sebagai berikut : 

1. Apabila nilai Sig. (2-tailed) lebih besar dari pada alpha 5% (0.05) maka 

Ho diterima sehingga kesimpulannya tidak ada hubungan (korelasi) 

antara Variabel X (kadar gula darah) terhadap Variabel Y (tekanan 

darah). 

2. Apabila nilai Sig. (2-tailed) lebih kecil dari pada alpha 5% (0.05) maka 

Ho ditolak dan H1 diterima sehingga kesimpulannya terdapat hubungan 

(korelasi) antara Variabel X (kadar gula darah) terhadap Variabel Y 

(tekanan darah) lihat ditabel 4.2. 

Tabel 4.2 Interpretasi Angka Korelasi (Sujarweni, 2015). 

 

Nilai Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,20 Sangat lemah 

0,2 – 0,40 Lemah 

0,4 – 0,70 Kuat 

0,71 – 0,90 Sangat kuat 

0,91 – 0,99 Kuat sekali 

1 Sempurna 

 

J. Etika Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengajukan permohonan ijin 

kepada institusi atau lembaga tempat penelitian yang dituju dengan membawa 
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rekomendasi dari institusi. Setelah mendapatkan persetujuan, barulah peneliti 

dapat melakukan penelitian dengan menekankan masalah etika yang meliputi : 

1. Informed Consent 

Informed consent adalah suatu persetujuan antara peneliti dengan 

responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. Informed 

consent tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan tujuan 

agar responden mengerti maksud, tujuan penelitian dan mengetahui 

dampaknya. Jika responden bersedia, maka mereka harus 

mentandatangani lembar persetujuan. Sedangkan, jika responden tidak 

bersedia, maka peneliti harus menghormati keputusan dan hak pasien. 

2. Anonimity (Tanpa Nama) 

Masalah etika tenaga kesehatan yang memberikan jaminan dengan 

cara tidak memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar 

alat ukur dan hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data 

atau hasil penelitian yang akan disajikan. 

3. Confidentiality (Kerahasiaan) 

Masalah etika tenaga kesehatan yang memberikan jaminan dengan cara 

menjaga kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah lainnya. 

Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh 

peneliti,  hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset. 
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