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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1 Jenis Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan desain observasional analitik dengan 

pendekatan cross sectional untuk mengetahui hubungan durasi melihat layar HP, 

komputer dan laptop terhadap progresivitas kelainan refraksi pada mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. 

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi :  Fakultas Kedokteran UMM. 

Waktu : bulan juni 2019. 

4.3 Populasi dan Sampel 

4.3.1 Populasi Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa FK UMM angkatan 

2016-2018. 

4.3.2 Sampel Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa FK UMM angkatan 2016-

2018 yang memenuhi kriteria inklusi. 

4.3.3 Besar Sampel  

Cara menentukan besar sampel menggunakan Taro Yamane. 

n =   N  

 

n =   505 

 

n = 83,4 ; atau 84 sampel 

505.(0,1)
2
 + 1 

 

N.d
2
 + 1 
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keterangan: 

N: Jumlah populasi 

n: Jumlah sampel 

d: tingkat presisi 10% 

4.3.4 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 

stratified random sampling. 

4.3.5 Kriteria Sampel 

4.3.5.1 Kriteria Inklusi 

a. Responden merupakan mahasiswa yang menggunakan kacamata. 

b. Responden mengisi surat pernyataan bersedia mengikuti penelitian dan 

prosedur yang ditetapkan. 

4.3.5.2 Kriteria Eksklusi 

a. Responden yang pernah mengalami operasi pada bagian mata. 

b. Responden yang mengalami kelainan refraksi sebelum usia 12 tahun. 

c. Responden dengan orang tua menggunakan kacamata. 

4.3.6 Variabel Penelitian  

4.3.6.1 Variabel Bebas  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah durasi  melihat layar HP, 

komputer dan laptop. 

4.3.6.2 Variabel Tergantung 

Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah Progresivitas kelainan 

refraksi 
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4.3.7 Definisi Operasional Variabel 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 
No  Variabel  Definisi 

Operasional 

Cara 

Mengukur 

Alat Ukur Kriteria Hasil Skala 

1 Progresivitas 

kelainan 

refraksi 

progresivitas 

kelainan 

refraksi adalah 

penambahan 

kekuatan lensa 

pada kelainan 

refraksi 

(miopi, 

hipermetropia 

dan 

astigmatisme) 

Responden 

menjawab 

pertanyaan 

yang ada  pada 

kuesioner 

Kuesioner 1. Ya 

2. Tidak   

Nominal  

2 Durasi 

melihat layar 

HP, 

komputer 

dan laptop 

Waktu saat 

menggunakan 

alat elektronik 

(HP, komputer 

dan laptop) 

secara terus 

menerus 

Responden 

menjawab 

pertanyaan 

yang ada  pada 

kuesioner 

Kuesioner 1. 1-4 jam 

2. 5-8 jam 

3. > 8 jam 

Nominal  

 

4.4 Alat dan Bahan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer. Data primer 

didapatkan dari hasil kuisioner kepada mahasiswa yang diberikan langsung. 
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4.5 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Analisis Data  

Analisis data statistik pada penelitian ini menggunakan uji diskriminan 

dilakukan dengan  tujuan untuk mengetahui perbedaan yang jelas antar grup untuk 

variabel dependen. Menurut Singgih Santoso (2004), pengambilan keputusan 

dalam uji diskriminan ini dapat dilakukan dengan melihat angka Wilk’s lambda. 

Jika angka Wilk’s lambda mendekati 0 maka data tiap grup cenderung berbeda, 

sedangkan jika angka Wilk’s lambda mendekati 1 maka data tiap grup cenderung 

sama atau jika sig. <0,05 berarti ada perbedaan antar grup, sedangkan jika sig. 

>0,05 berarti tidak ada perbedaan antar grup.  

 

 

 

persiapan penelitian 

 

 dan penjelasan Pemilihan subject 

berdasarkan kriteria inklusi 

dan ekslusi  

Pengisian inform consent 

Pengisian kuisioner oleh 

sample 

 
Pengumpulan dan 

pengolahan data 

Analisis  

Hasil  kesimpulan 
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4.7 Jadwal Penelitian 

Tabel 4.2 Jadwal Penelitian  
Uraian  Okt 

2018 

Nov 

2018 

Des 

2018 

Jan 

2019 

Feb 

2019 

Maret 

2019 

April 

2019 

Mie 

2019 

Juni 

2019 

Juli 

2019 

Pengajuan 

judul dan 

proposal 

kejurusan 

√          

Bimbingan 

proposal 
√ √ √ √       

Seminar 

proposal 
    √      

Revisi 

proposal  
    √ √ √ √   

Penelitian         √   

Analisis data        √ √  

Penulisan 

skripsi 
         √ 

Ujian skripsi          √ 

 


