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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian 

Deskriptif Analitik yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan identifikasi pola makan pada 

pasien hipertensi di Dusun Lasah Desa Tawangargo Kec. Karangploso dengan 

menggunakan pendekatan secara cross sectional yaitu  jenis penelitian yang menekankan 

pengambilan data sesaat atau satu kali saja dalam satu kali waktu (dalam waktu yang 

bersamaan) (Setiadi, 2013).  
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4.2  Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka Penelitian “Identifikasi pola makan pada pasien Hipertensi di 
Dusun Lasah Desa Tawangargo Kec. Karangploso”. 
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4.3   Populasi, sample dan sampling  

4.3.1   Populasi 

Populasi adalah kumpulan individu atau objek atau juga merupakan suatu 

fenomena yang secara potensial dapat diukur sebagai bagian dari penelitian (Mazhindu & 

Scott, 2005 dalam Swarjana, 2015). Populasi pada penelitian ini adalah warga di Dusun 

Lasah Desa Tawangargo Kec. Karangploso dari RW 10 – 12 yang menderita hipertensi 

sebanyak 99 warga. 

 

4.3.2  Sampling 

 Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat mewakili 

populasi. Teknik sampling merupakan cara-cara yang ditempuh dalam pengambilan 

sampel, agar memperoleh sampel yang benar-benar sesuai dengan keseluruhan subjek 

penelitian (Nursalam, 2016). Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian 

ini adalah dengan menggunakan purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah cara 

penetapan sampel berdasarkan tanda-tanda yang mempunyai pengaruh terbesar variabel 

yang akan diteliti. 

 

4.3.3  Sampel 

Sampel merupakan bagian populasi yang diteliti atau sebagian jumlah dari 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian keperawatan, kriteria sampel 

meliputi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi, kriteria tersebut menentukan dapat atau 

tidaknya sampel yang tersebut digunakan (Hidayat, 2014). Pada penelitian ini yang 

menjadi sampel adalah  pasien hipertensi di Dusun Lasah Desa Tawangargo Kec. 

Karangploso 24 Desember tahun 2018 yang memenuhi kriteria inklusi. Kriteria inklusi 

adalah karakteristik umum subyek penelitian dari suatu  populasi target yang terjangkau 

yang akan diteliti (Nursalam, 2013)  
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1. Kriteria Inklusi 

 Kriteria inklusi merupakan karakteristik umum subjek penelitian dari suatu 

populasi target yang terjangkau dan akan diteliti (Nursalam, 2015). Kriteria Inklusi dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Warga yang menderita hipertensi tidak memiliki riwayat penyakit yang lain. 

2. Warga yang bertempat tinggal di Desa Tawangargo Dusun Lasah Kec. Karangploso. 

3. Warga yang mengisi kuisoner secara lengkap. 

2. Kriteria Eksklusi 

 Kriteria eksklusi adalah menghilangkan/mengeluarkan subjek yang memenuhi 

kriteria inklusi dari studi karena berbagai sebab (Nursalam, 2015). Kriteria Eksklusi dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Warga dengan kondisi patologis tertentu seperti diabetes melitus, gangguan ginjal, 

dan kanker. 

2. Warga yang tidak mengisi kuisoner secara lengkap. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan pada tanggal 24 Desember 2018, 

jumlah Responden yang memenuhi kriteria inklusi didapatkan sebanyak 55 warga. 

 

4.4  Variabel Penelitian 

4.4.1 Variabel Independen (Variabel Bebas) 

Variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya 

variabel dependen (Terikat). Variabel ini juga dikenal dengan nama variabel bebas artinya 

bebas dalam mempengaruhi variabel lain (Hidayat, 2009). Variabel independen pada 

penelitian ini adalah pola makan. 
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4.5 Definisi Operasional 

Definisi operasinal adalah fenomena observasional yang memungkinkan peneliti 

untuk menguji secara empiric apakah outcome yang diprediksi tersebut benar atau salah 

(Thomas et al., 2010 dalam Swarjana, 2012). Pengertian lainnya tentang definisi operasional 

adalah pemberian definisi terhadap variabel peneliti secara operasional sehingga peneliti 

mampu mengumpulkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan konsep (Carmen G. 

Loiselle et al., 2010 dalam Swarjana, 2012).  

 

Tabel 4.1 Definisi Operasional “Identifikasi pola makan pada pasien hipertensi di Dusun 
Lasah Desa Tawangargo Kec.Karangploso 
 
 

4.6 

 Tempat dan Waktu penelitian  

Penelitian dilakukan di Dusun Lasah Desa Tawangargo Kec. Karangploso pada 

tanggal 24 Desember 2018. 
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4.7 Instrumen Penelitian  

 Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Instrumen dalam penelitian ini yaitu 

lembar kuesioner berisi tentang beberapa pertanyaan yang mengarah pada pola makan 

(jenis makanan, frekuensi makanan, jumlah yang dikonsumsi sehari-hari). Dan juga alat 

pemeriksaan tekanan darah (Tensimeter) yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. 

4.7.1 Instrumen Pola Makan 

Instrumen yang digunakan untuk penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner 

merupakan alat ukur yang berupa angket atau kuesioner dengan beberapa pertanyaan. 

Pertanyaan dalam kuesioner bertujuan untuk menggali hal-hal yang bersifat rahasia. 

Pembuatan kuesioner mengacu pada parameter yang sudah dibuat oleh peneliti yang sesuai 

dengan penelitian yang akan dilakukan (Hidayat, 2008). Jenis kuesioner yang akan 

digunakan oleh peneliti yaitu, kuesioner tertutup yang dibuat sedemikian rupa sehingga 

responden hanya memilih atau menjawab pada jawaban yang sudah disediakan (Hidayat, 

2008).  

Skala pengukuran merupakan desain penelitian dari kuesioner yang bertujuan untuk 

mendapatkan hasil dari kuesioner yang bertujuan untuk mendapatkan hasil dari pendapat 

subyek penelitian atau responden. Skala pengukuran untuk kuesioner pada penelitian ini 

menggunakan skala likert. Jawaban untuk kuisoner terbagi menjadi 9 kategori yaitu ;  

a. >3x/hr = 9 

b. 2-3x/hr = 8 

c. 1x/hr = 7 

d.  4-6x/mgg = 6 

e.  2-3x/mgg = 5 

f.  1x/mgg = 4 

g.  2-3x/bln = 3 
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h.  1x/bln = 2 

i.  tidak pernah = 1 

Kuesioner yang digunakan terdiri dari 3 bagian yaitu: 

1. Bagian pertama berisi data demografi yang meliputi nama, umur, alamat, pekerjaan, 

pendidikan terakhir, penghasilan keluarga. 

2. Bagian yang kedua berisi kolom hasil pemeriksaan Tekanan Darah. 

3. Bagian yang ketiga berisi pertanyaan yang mengenai pola makan yaitu jenis dan 

frekuensi makan. 

Penilaian 

Skala pola makan terdiri dari 30 item. Nilai minimum 30x1 = 30, nilai maksimum 

30x9 = 270, luas jarak sebenarnya adalah 270-30 = 240, standart deviasi α = 240/6 = 40 

(dibulatkan) dan mean teoritiknya adalah µ = 30x3 = 90 

Buruk                    = (90 + 1,0 (40)) ≤ X  = 130 

Baik       = >50 - 130 

Sangat Baik         = X < (90  - 1,0 (40))  =  50 

 

4.8 Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses pendekatan kepada subjek dan proses 

pengumpulan karakteristik subjek yang diperlukan dalam suatu penelitian. Langkah-

langkah pengumpulan data tergantung pada rancangan penelitian dan tehnik instrumen 

yang digunakan (Nursalam, 2014). 
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4.8.1 Tahap Persiapan 

1. Mempersiapkan kusioner. 

2. Peneliti mengurus perijinan tempat penelitian dengan mengajukan surat permohonan ijin 

penelitian dari pimpinan Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah 

Malang yang ditujukan ke Puskesmas Karangploso. 

3. Peneliti dibantu oleh asisten peneliti sebagai bagian dari tim pengumpulan data dari 

penelitian ini. Asisten peneliti yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah orang yang akan 

membantu proses pengambilan data. 

4. Peneliti melakukan Briefing kepada tim pengumpulan data terkait dengan penjelasan 

pengambilan data, berupa : 

a. Menjelaskan informed consent yang harus dilakukan kepada responden sebelum 

pengumpulan data. 

b. Menjelaskan maksud dan tujuan dari isi kuesioner  

c. Menjelaskan cara pengambilan data dengan menggunakan kuesioner.  

 

4.8.2 Tahap Pelaksanaan 

1. Sebelum melakukan penelitian kepada responden, peneliti bekerja sama dengan puskesmas 

pembantu di wilayah dusun lasah untuk melancarkan jalannya penelitian ini. 

2. Setelah peneliti berhasil mengumpulkan warga, lalu peneliti melakukan pendekatan dengan 

memperkenalkan identitas diri kepada responden penelitian. 

3. Selanjutnya peneliti memberikan surat persetujuan mengikuti penelitian dengan 

menandatangani informed consent. Jika responden setuju, maka selanjutnya peneliti 

menjelaskan tujuan penelitian, langkah-langkah perlakuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan hak responden serta menjamin kerahasiaan data responden. 

4. Peneliti memberikan penjelasan tentang petunjuk pengisian kuesioner. 

5. Peneliti memberikan waktu dan pengarahan kepada respoden untuk mengisi kuesioner. 
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6. Kuesioner dikumpulkan kepada peneliti setelah responden selesai mengisi kuesioner 

tersebut.  

7. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada responden atas kerjasama dan waktu yang telah 

disediakan. 

8. Hasil kuesioner dianalisa menggunakan spss dan disimpulkan hasilnya. 

 

4.8.3 Tahap Evaluasi  

Mengecek kembali kelengkapan data responden, jumlah kuesioner dan memastikan 

bahwa semua responden mengisi kuesioer tanpa dikosongi dan dilewati.  

 

4.9 Tahap Pengolahan data 

Penggelolah data merupakan proses yang sangan penting dalam penelitian 

beberapa tahapan yang dilakukan dalam pengolahan data yaitu sebagai berikut: 

1. Editing  

Editing adalah tahapan kegiatan memeriksa validitas data yang masuk (Lampau, 

2012). Kegiatan yang dilakukan pada editing adalah menjumlah dan pengoreksian. 

Menjumlah ialah menghitung banyaknya lembaran daftar pertanyaan yang telah diisi untuk 

mengetahui apakah sesuai dengan  jumlah yang telah ditentukan. Bila terdapat kekurangan 

maka dapat segara dicari sebabnya lalu diatasi dan bila mendapatkan jumlah yang berlebih 

mungkin karena pencatatan ganda atau pencatatan subjek  studi yang tidak termasuk dalam 

sampel maka dapat segera diketahui dan diperbaiki. Serta, melakukan proses koreksi yang 

merupakan proses membenarkan atau menyelesaikan hal-hal yang salah atau kurang jelas 

baik dengan menanyakan kembali kepada responden (Budiarto, 2012). 
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2. Coding atau memberi kode 

Coding adalah kegiatan mengklasifikasi data responden dengan menandai masing-

masing jawaban dengan kode tertentu untuk mempermudah pengelolaan data. Keguanaan 

dari koding adalah untuk mempermudah pada saat entry data (Lampau, 2012). 

3. Processing 

Processing adalah tahapan kegiatan memeproses data agar dapat dianalisa. 

Pemprosesan data dilakukan dengan cara memasukan data hasil pengisian kuesioner ke 

master tabel atau database komputer. Data yang telah dimasukkan dilakukan pengoreksian 

kembalai agar dapat melakukan perbaikan jika ada kesalahan  (Lampau, 2012). 

4. Tabulating  

Tabulating (penyususnan data) merupakan pengorganisasian data sedemikian rupa 

agar dengan mudah dapat dijumlah, disusun, dan ditata untuk disajiakn, serta dianalisa. 

Pelaksanaan penyususnan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

komputer. Perangkat lunak yang akan digunkan untuk melakukan penyususnan data ini 

adalah SPSS (Budiarto, 2012).  

4.10 Analisa Data 

Analisis data dapat bertujuan untuk memperoleh gambaran dari hasil penelitian 

yang telah  dirumuskan dalam tujuan penelitian, membuktikan hipotesis penelitian yang 

telah dirumuskan, dan memperoleh kesimpulan secara umum dari penelitian yang 

merupakan kontribusi dalam pengembangan ilmu yang bersangkutan (Notoatmodjo,2012). 

 

4.11 Etika Penelitian 

 Etika penelitian keperawatan merupakan masalah yang sangat penting dalam 

penelitian, mengingat penelitian keperawatan berhubungan langsung dengan manusia, 

maka segi etika penelitian harus diperhatikan (Nursalam, 2008). Etika penelitian yang harus 

diperhatikan adalah sebagai berikut: 
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a. Lembar Persetujuan (Informed Consent) 

 Informed Consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan responden 

dengan memberikan lembar persetujuan.Informed consent diberikan sebelum penelitian 

dilakukan dengan memberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden. Lembar 

persetujuan diberikan kepada responden yang akan diteliti sebelum penelitian dilakukan 

agar responden mengetahui maksud dan tujuan dari penelitian, jika responden bersedia 

maka responden diminta untuk menandatangani lembar persetujuan yang disediakan 

peneliti, namun jika tidak bersedia, maka peneliti harus menghormati hak responden untuk 

menolak berpartisipasi dalam penelitian (Hidayat,2007) 

b. Tanpa Nama 

Masalah etika keperawatan 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 

(Hidayat,2007). Pada penelitian ini responden tidak mencantumkan nama akan tetapi dapat 

menuliskan nama inisial. 

c. Kerahasiaan 

 Masalah etika keperawatan yang memberikan jaminan dengan cara menjaga 

kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah lainnya. Semua informasi yang 

telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti. 

 

 


