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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1. Jenis Penelitian  

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian Analitik Observasional dengan metode penelitian pendekatan 

Cross Sectional. 

4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian  

4.2.1.   Lokasi  

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Omben, Kecamatan Omben, 

Kabupaten Sampang.  

4.2.2     Waktu Penelitian  

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan September 2019.  

4.3. Populasi dan Sampel  

4.3.1    Populasi Penelitian  

Populasi penelitian ini adalah seluruh penderita Tuberculosis Paru yang 

berobat di Puskesmas Omben.  

4.3.2    Sampel Penelitian  

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh penderita Tuberculosis Paru yang 

berobat di Puskesmas Omben yang memenuhi kriteria inklusi. 

4.3.3    Besar Sampel  

Diketahui jumlah sampel berdasarkan data Puskesmas Omben adalah 

sebanyak 106 penderita Tuberculosis Paru yang telah dinyatakan berhasil 

dalam pengobatan dan sembuh. 
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4.3.4 Teknik Pengambilan Sampel  

Teknik pengambilan sampel yang dipakai pada penelitian  ini adalah total 

sampling.  

4.3.5 Karakteristik Sampel Penelitian  

4.3.5.1 Kriteria Inklusi  

1. Penderita Tuberculosis Paru yang telah menyelesaikan pengobatan secara 

lengkap dan pemeriksaan ulang dahak hasilnya negatif pada akhir pengobatan 

dan pemeriksaan sebelumnya. 

2. Penderita Tuberculosis Paru yang bersedia menjadi sampel penelitian.  

4.3.5.2 Kriteria Eksklusi  

Penderita Tuberculosis Paru yang tidak memiliki keluarga. 

4.3.6     Variabel Penelitian  

4.3.6.1     Variabel Bebas   

Variabel bebas pada penelitian ini adalah fungsi keluarga (APGAR Family). 

4.3.6.2     Variabel Tergantung  

Variabel tergantung pada penelitian ini adalah keberhasilan pengobatan 

Tuberculosis Paru. 

4.3.7 Definisi Operasional 

1. Fungsi keluarga (APGAR Family) adalah tingkat kepuasan anggota 

keluarga yang diukur berdasarkan Adaptation, Partnership, Growth, Affection 

dan Resolve. Pengukuran menggunakan kuesioner pertanyaan 1 sampai 15 

yang hasilnya dikategorikan menjadi keluarga tidak sehat jika score APGAR 

Family 0-3, keluarga kurang sehat jika score APGAR Family 4-6 dan 

keluarga sehat jika score APGAR Family 7-10. 
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a. Adaptation adalah tingkat kepuasan responden dalam menerima bantuan 

yang diperlukannya dari anggota keluarganya. Dimana score 0 adalah jarang 

atau tidak pernah, 1 adalah kadang-kadang dan 2 adalah sering atau selalu. 

b. Partnership adalah tingkat kepuasan responden terhadap keluarga dalam 

hal berkomunikasi dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang 

dihadapi. Dimana score 0 adalah jarang atau tidak pernah, 1 adalah kadang-

kadang dan 2 adalah sering atau selalu. 

c. Growth adalah tingkat kepuasan responden terhadap keluarga dalam hal 

kebebasan dalam dukungan yang diberikan keluarga untuk dapat 

mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Dimana score 0 adalah jarang 

atau tidak pernah, 1 adalah kadang-kadang dan 2 adalah sering atau selalu. 

d. Affection adalah tingkat kepuasan responden terhadap keluarga dalam hal 

kasih sayang serta interaksi emosional yang diberikan oleh keluarganya. 

Dimana score 0 adalah jarang atau tidak pernah, 1 adalah kadang-kadang dan 

2 adalah sering atau selalu. 

e. Resolve adalah tingkat kepuasan responden terhadap keluarga dalam hal 

waktu yang disediakan keluarga untuk menjalin kebersamaan. Dimana score 

0 adalah jarang atau tidak pernah, 1 adalah kadang-kadang dan 2 adalah 

sering atau selalu. 

2. Keberhasilan pengobatan tuberculosis paru adalah penderita telah 

menyelesaikan pengobatan secara lengkap dan pemeriksaan dahak ulang 

negatif pada akhir pengobatan dan pemeriksaan sebelumnya yang 

dikelompokkan berdasarkan usia menurut Departemen Kesehatan Republik 
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Indonesia tahun 2009. Pengukuran menggunakan rekam medis yang hasilnya 

menunjukkan penderita sembuh. 

4.4  Alat dan Bahan Penelitian  

1. Alat tulis  

2. Lembar informed  consent penelitian  

3. Kuesioner 

4. Kamera  

4.5 Prosedur Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6  Analisis Data  

     Terlebih dahulu akan dilakukan uji terhadap kuisioner menggunakan uji 

reliabilitas dan uji validitas. Kemudian peneliti akan melakukan analisa 

bivariat yang bertujuan untuk mencari adanya hubungan antara variabel bebas 

dan variabel tergantung dengan menggunakan uji korelasi Spearman. Hasil 

Sampel Penelitian 

Mengisi Kuisioner 

Data Sekunder 

Analisis Data 

Fungsi Keluarga 

Data Primer 

Rekam Medis 

Populasi penelitian 
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dari uji korelasi Spearman dapat membantu peneliti mengetahui ada tidaknya 

hubungan yang bermakna secara statistik dengan menggunakan program 

SPSS for windows. 


