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BAB 4 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional analitik dengan 

menggunakan pendekatan cross-sectional yaitu peneliti melakukan observasi dalam 

satu kurun waktu tertentu. 

4.2  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di RS Al-Aziz Kabupaten Jombang pada bulan Juli 

2019. 

4.3  Populasi dan Sampel 

  4.3.1 Populasi Penelitian 

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua pasien dengan 

diagnosis hernia inguinalis yang tercatat pada rekam medis di poli bedah RS Al-

Aziz Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang periode November 2017 sampai 

dengan November 2018 yaitu sejumlah 66 pasien. 

  4.3.2 Sampel 

 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data rekam medis pasien 

dengan diagnosis hernia inguinalis yang memenuhi kriteria inklusi di poli bedah 

RS Al-Aziz Kabupaten Jombang yaitu sejumlah 52 pasien. 

4.3.4 Teknik Pengambilan Sampel 

 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan total 

sampling. 
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4.3.5 Karakteristik sampel penelitian 

1. Kriteria inklusi: 

Pasien dengan diagnosis hernia inguinalis pada periode November 

2017 sampai dengan November 2018 di poli bedah RS Al-Aziz 

Kabupaten Jombang. 

2. Kriteria eksklusi: 

1)  Pasien dengan jenis hernia kongenital. 

2)  Pasien yang terdiagnosis hernia inguinalis karena kehamilan 

3)  Pasien dengan nomor telepon yang tidak dapat dihubungi 

4)  Pasien yang sudah meninggal 

5)  Pasien yang belum bekerja 

4.3.6 Variabel Penelitian 

4.3.6.1  Variabel Bebas  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pekerjaan berat. 

4.3.6.2 Variabel Tergantung  

Adapun variabel terikatnya adalah hernia inguinalis. 

4.3.7 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 4.3.7.1 Pekerjaan 

1) Pekerjaan Ringan 

Pekerjaan dengan aktivitas fisik ringan yaitu 6 jam digunakan 

untuk duduk atau berdiri dan 2 jam untuk berpindah tempat. 

2) Pekerjaan Sedang  
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Pekerjaan dengan aktivitas fisik sedang jenis kegiatan yang 

dilakukan yaitu 2 jam digunakan untuk duduk atau berdiri dan 6 

jam digunakan untuk aktivitas pekerjaan tertentu. 

3) Pekerjaan Berat 

Pekerjaan dengan aktivitas fisik berat yaitu 3 jam digunakan 

untuk duduk atau berdiri dan 5 jam digunakan untuk kegiatan 

kerja khusus dalam pekerjaannya dan mengangkat melebihi batas 

beban maksimum yang ditetapkan oleh mentri tenaga kerja. 

   Skala data untuk pekerjaan adalah ordinal. 

 4.3.7.2 Hernia Inguinalis  

 Hernia inguinalis adalah suatu penonjolan yang terjadi pada kanalis 

inguinalis akibat masuknya organ internal abdomen yang telah didiagnosis 

oleh dokter bedah di poli bedah RS Al-Aziz Kabupaten Jombang dan 

masuk dalam data rekam medis. Skala data untuk hernia inguinalis adalah 

nominal. 

4.4  Alat dan Bahan Penelitian  

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan instrumen berupa data 

sekunder, yaitu rekam medis dari poli bedah RS Al-Aziz Kabupaten Jombang 

periode November 2017 sampai dengan November 2018. Serta diperlukan kuisioner 

untuk wawancara, alat tulis, buku, komputer dan printer untuk mengumpulkan, 

mencatat, menganalis dan mencetak data. 
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4.5 Alur penelitian 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.1 

Alur Penelitian 

 

4.6 Prosedur Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan mengambil data dari rekam medis di poli bedah RS 

Al-Aziz Kabupaten Jombang, kemudian data yang akan dimasukkan dan diolah 

adalah data yang masuk dalam kriteria inklusi setelah itu dilakukan wawancara 

terhadap pasien melalui nomor telepon yang tercantum pada rekam medis.  

 

 

Pengambilan Data Rekam Medik Poli Bedah RS Al-Aziz 

Pemilihan data rekam medis periode 2016-2017 

 

Pemilihan data rekam medis dari Poli Bedah 

 

Coding  

Hasil dan pembahasan 

Analisis data 

Sampel eksklusi  Sampel inklusi  

Sample 
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4.7 Analisis Data 

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder berupa data yang diambil dari 

rekam medis Poli Bedah RS Al-Aziz Kabupaten Jombang periode November 2017    

sampai dengan November 2018 kemudian diolah menjadi bentuk tabel untuk diambil 

frekuensi dan dalam bentuk diagram untuk mencari hubungan anatara variabel bebas 

dan variabel tergantung dimana dalam penelitian ini variabel bebas berbentuk ordinal 

dan variabel terikat berbentuk nominal maka dilakukan uji komparatif Chi-square. 

Uji hipotesis dilakukan dengan cara komputerisasi menggunakan program SPSS 

release 21.  

4.8  Jadwal Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Juli 2019. Berikut adalah tahap 

pelaksanaan penelitian: 

Tabel 4.1 Jadwal Penelitian 

  

No Keterangan 
Bulan 

ke 1 

Bulan 

ke 2 

Bulan 

ke 3 

Bulan 

ke 4 

Bulan

ke 5 

1. Survey pendahuluan lokasi penelitian      

2. Pembuatan proposal dan bimbingan      

3. Seminar proposal      

4. Revisi proposal      

5. Penelitian dan bimbingan      

6. Analisa data      

7. Pembahasan      

8. Ujian skripsi      

9. Revisi      


