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BAB 4

METODE PENELITIAN

1.1. Jenis Penelitian

Rancangan penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional

analitik dengan desain cross sectional .

1.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Junrejo, Kota

Batu yaitu Desa Junrejo, Desa Tlekung, Desa Dadaprejo. Waktu penelitian

dilakukan pada bulan Juli 2019 sampai Agustus 2019 penelitian.

1.3. Populasi dan Sampel

1.3.1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah penderita hipertensi tercatat oleh

Puskesmas Junrejo, Kota Batu.

1.3.2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah yang termasuk kedalam kriteria

inklusi dalam periode dilakukannya penelitian.

1.3.3. Besar Sampel

Perhitungan sampel menggunakan konsep rumus slovin (1960)
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Keterangan :

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

E : eror tolerance (batas toleransi kesalahan). Taraf signifikansi

menggunakan 0,05.
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1.3.4. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan simple

random samplig.

1.3.5. Kriteria sampel

1) Kriteria inklusi :

a) Penderita yang sudah terdiagnosis hipertensi

b) Penderita hipertensi yang sudah melakukan pemeriksaan tekanan

darah minimal 2 kali

c) Penderita hipertensi yang kooperatif

d) Usia diatas 18 tahun

e) Tinggal dan menetap di daerah Kecamatan Junrejo Kota Batu

f) Bersedia menjadi responden

2) Kriteria eksklusi :

a) Penderita yang datanya tidak lengkap

b) Tidak tercatat datanya di puskesmas Junrejo Kota Batu.

1.4. Variabel Penelitian

1.4.1. Variabel Independen

Penerapan fungsi keluarga yang meliputi fungsi asah , asih, dan asuh

1.4.2. Variabel dependen

Keberhasilan penatalaksanaan hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas

Junrejo , Kota Batu.

1.5. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan adalah berupa kuesioner dan rekam medis dari

puskesmas.
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Menanyakan kesediaannya menjadi sampel penelitian

1.6. Alur Penelitian

1.7. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan peneliti untuk menemukan hasil yang

diinginkan dari data terkumpul adalah melakukan analisa univariat dengan tujuan

untuk menjelaskan karakteristik masing-masing variabel.

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan program

analisis bivariat. Analisis bivariat digunakan untuk menganalisis 2 (dua) variabel

dan membuktikan hipotesis penelitian antara variabel depanden dengan variabel

independen (Endra, 2017).

Membuat kuesioner

Uji validitas

Izin penelitian

Pengambilan data calon responden di Puskesmas

Pengambilan sampel sesuai kriteria inklusi

Pengisian lembar kuesioner

Pengumpulan sampel

Menganalisis data

Hasil penelitian

Melakukan obsevari dengan mendatangi calon sampel

Pengumpulan lembar kuesioner
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Skala data kategorik tidak berpasangan dengan tabel 2xK(ordinal), maka

digunakan uji komparasi chi square bila syarat x2 terpenuhi. Syarat yang harus

dipenuhi yaitu :

1) Tidak ada cell dengan nilai frekuensi kenyataan atau nilai observed bernilai 0

(nol).

2) Sel dengan nilai expected <5 tidak lebih dari 20%.

1.8. Definisi Operasional

Tabel 4. 1 Definisi Operasional
Variabel Definisi Alat Ukur Hasil Ukur Skala

ukur
Fungsi
Keluarga

Menurut Effendy (1998)
terdapat 3 (tiga) fungsi
pokok keluarga yaitu,
fungsi asih, asah, dan asuh.
Fungsi asih merupakan
fungsi rasa kasih sayang,
rasa aman, nyaman,
ketenangan dan saling
perhatian antar anggota
keluarga. Fungsi Asah
merupakan fungsi
pemenuhan kebutuhan
pendidikan dan
pengetahuan seseorang
agar siap menjadi
seseorang yang dewasa dan
mandiri. Fungsi Asuh
merupakan fungsi
keikutsertaan dalam
pemeliharaan dan
perawatan kesehatan
anggota keluarganya.
Penilaian fungsi keluarga
tersebut didapatkan
berdasarkan kuesioner
yang akan diisikan oleh
responden

kuesioner
fungsi
keluarga 3A
yang
berisikan 12
pertanyaan

12-24 = Buruk,
yang berarti
ketiga fungsi
keluarga tersebut
tidak berjalan
dengan baik.
25-36 = Cukup ,
yang berarti
fungsi keluarga
sudah berjalan
tetapi masih
banyak yang
harus
ditingkatkan
dalam penerapan
fungsi keluarga
tersebut.
36-48 = Baik,
yang berarti
fungsi keluarga
sudah berjalan
dengan baik dan
benar. Kondisi
tersebut harus
dipertahankan
agar dapat
meningkatkan
kualitas
kesehatan
keluarga
tersebut.

Ordinal

Hipertensi Suatu keadaan seseorang
dimana tekanan darah
sistolik berada lebih dari

Data rekam
medis 1 : tak terkontrol

2 :sudah

Nominal
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140 mmHg dan atau
diastolik berada pada titik
lebih dari 90 mmHg.
Pengukuran tersebut
didapatkan dari rekam
medis

terkontrol
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