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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode analitik observasional dengan 

pendekatan cross-sectional di mana peneliti melakukan pengambilan data 

sampel dengan observasi dan kuesioner sebagai alat pengumpul data.  

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.2.1   Lokasi 

Penelitian dilaksanakan di Polresta Kota Malang yang 

beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 19 Malang, Jawa Timur 

65112. 

4.2.2   Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2019. 

4.3 Populasi dan Sampel 

4.3.1    Populasi 

Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota polisi lalu lintas 

yang bertugas di Polresta Malang. 

4.3.2    Sampel 

Sampel penelitian ini dari seluruh populasi yaitu polisi lalu 

lintas di Polresta Malang yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. 
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4.3.3    Besar Sampel 

Dalam mentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik total sampling. Menurut Notoatmojo (2010) total sampling 

merupakan teknik penentuan sampel jika seluruh populasi dijadikan 

sampel. 

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anggota polisi lalu 

lintas laki-laki yang bekerja terpapar langsung oleh asap kendaraan 

bermotor di kota Malang berjumlah 62 orang. 

4.4 Karakteristik Sampel Penelitian 

4.4.1   Kriteria Inklusi 

a. Seluruh anggota polisi lalu lintas Polresta Malang yang bertugas 

di lapangan. 

b. Polisi lalu lintas berjenis kelamin laki-laki. 

4.4.2    Kriteria Eksklusi 

a. Polisi lalu lintas yang tidak bersedia mengikuti penelitian. 

b. Polisi lalu lintas yang memakai lensa kontak. 

c. Polisi lalu lintas yang memiliki riwayat operasi mata. 

d. Polisi lalu lintas yang mengonsumsi obat-obatan yang dapat 

menurunkan produksi air mata (antikolinergik (misalnya, 

antihistamin, antispasmodik, trisiklik antidepresan, 

difenoksilat/atropin), atau obat-obatan yang dapat meningkatkan 

produksi air mata (obat tetes mata topikal). 
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e. Polisi lalu lintas yang memiliki riwayat sindrom Sjogren. 

4.5 Variabel Penelitian 

4.5.1    Variabel bebas 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah lama paparan asap 

kendaraan. 

4.5.2 Variabel terikat 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah derajat keluhan 

dry eye syndrome pada polisi lalu lintas di kota Malang. 

4.6 Definisi Operasional 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

No. Variabel Definisi 

Operasional 

Alat Ukur Indikator Skala 

Data 

1.  Dry Eye 

Syndrome 

Pasien yang 

memiliki keluhan 

mata iritasi, perih, 

berpasir, berair, 

lengket, gatal, dan 

merah. 

Kuisioner 

OSDI 

1. Normal (0-

12) 

2. Ringan 

(13-22) 

3. Sedang 

(23-32) 

4. Berat (33-

100) 

Ordinal 

2.  Lama 

paparan 

asap 

kendaraan 

bermotor 

Asap buangan 

kendaraan 

bermotor yang 

merupakan hasil 

pembakaran bahan 

bakar kendaraan 

bermotor baik 

kendaraan roda 4 

maupun roda 2 

Kuesioner 1. <5 tahun 

2. 5-10 tahun 

3. >10 tahun 

Ordinal 

3.  Usia Usia anggota 

polisi lalu lintas 

yang bekerja di 

Polresta Malang 

Kuesioner 1. <30 tahun 

2. 30-40 

tahun 

3. >40 tahun 

Ordinal 
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4.7 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan datanya adalah secara 

kuesioner yang berisikan data identitas, informed consent, dan pertanyaan-

pertanyaan mengenai dry eye syndrome yang akan dijawab oleh responden. 

Kuesioner ini tentunya telah dibuat sesuai dengan ketentuan OSDI. Hasil yang 

didapat kemudian dicatat, dikumpulkan, dan dimasukkan ke dalam bagan dan 

tabel. 

4.8 Alur Penelitian 
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Populasi polisi lalu lintas di kota Malang adalah 62 orang. Semua 

populasi ini akan diberikan kuisioner yang terdiri dari identitas, informed 

consent, serta kuisioner OSDI. Jika pada lembar informed consent telah setuju, 

maka dilakukan pemilihan sampel sesuai dengan kriteria inklusi dan kriteria 

eksklusi. Populasi yang memenuhi kriteria inklusi, selanjutnya akan menjadi 

sampel penelitian. Derajat keluhan dry eye syndrome akan dinilai dengan OSDI 

(Ocular Surface Disease Index) kemudian dihitung dan dikelompokkan 

menjadi normal, derajat ringan, derajat sedang dan derajat berat. Setelah itu data 

yang didapat di analisis lalu diambil kesimpulan dari hasil analisis tersebut. 

4.9 Analisis Data 

Analisis data dilakukan setelah seluruh data terkumpul. Analisis statistik 

yang digunakan adalah uji komparatif kategorik tidak berpasangan 1 kali 

pengukuran yaitu chi-square untuk mengetahui adanya hubungan lama paparan 

asap kendaraan terhadap derajat keluhan dry eye syndrome. Adapun syarat chi-

square yang harus dipenuhi adalah nilai expected count yang <5 maksimal 20%. 

Jika syarat tidak terpenuhi, maka digunakan uji Kruskal Wallis dan Mann 

Whitney.  

Uji multivariat digunakan untuk mengetahui faktor risiko yang 

berpengaruh terhadap derajat keluhan dry eye syndrome. Perhitungan dilakukan 

dengan bantuan perangkat lunak komputer, yaitu SPSS 24. 

 

 

 


