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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1 Desain Penelitian 

Rancangan atau desain penenlitian adalah sesuatu yang sangat penting 

dalam penelitian, yang memungkinkan pemaksimalan kontrol beberapa faktor 

yang bisa mempengaruhi akurasi suatu hasil. Istilah desain penelitian 

digunakan dalam dua hal; pertama, desain penelitian merupakan suatu strategi 

penelitian data; dan kedua, desain penelitian digunakan untuk mendefinisikan 

struktur dimana penelitian dilaksanakan (Nursalam, 2003). 

Desain penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan (memaparkan) peristiwa-

peristiwa urgen yang terjadi pada masa kini. Deskripsi peristiwa dilakukan 

secara sistemik dan lebih menekankan pada data faktual daripada 

penyimpulan (Nursalam, 2003). 

4.2  Populasi dan Sampel Penelitian 

4.2.1 Populasi Penelitian   

Populasi dalam penelitian adalah setiap subjek yang memenuhi 

kriteria yang telah ditetapkan (Nursalam, 2003). Populasi dalam penelitian 

ini adalah klien Hipertensi pada bulan Desember tahun 2017 yaitu sebanyak 

59 jiwa. 
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4.2.2 Sampel 

  Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih dengan sampling 

tertentu untuk dapat memenuhi atau mewakili populasi (Nursalam, 2003). 

Pada penelitian ini yang menjadi sampel adalah klien yang memenuhi 

kriteria sebagai berikut: 

1. Klien hipertensi usia dewasa (17-45 tahun) di Puskesmas Sukodono 

 4.2.3 Besar Sampel 

  Besar sampel adalah banyaknya anggota yang akan dijadikan 

sampel (Notoatmodjo, 2003). Rumus perhitungan sampel < 1000: 

 

 

 

Keterangan: 

n: Sampel 

N: Populasi 

d: Ketetapan (0.05) 

 Sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 51 sampel 
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4.2.4 Teknik Pengambilan Sampel 

  Teknik pengambilan sampel secara aksidental (accidental) ini 

dilakukan dengan mengambil kasus atau klien yang kebetulan ada atau 

tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian. Bedanya dengan 

purposive sampling adalah kalau sampel yang diambil secara purposive 

berarti dengan sengaja mengambil atau memilih kasus atau klien. 

Sedangkan sampel yang diambil secara aksidental berarti sampel diambil 

dari klien atau kasus yang kebetulan ada di suatu tempat atau keadaan 

tertentu (Notoatmodjo, 2012) 

4.3 Identifikasi Variabel 

 Identifikasi variabel adalah suatu ukuran atau ciri-ciri yang dimiliki 

oleh anggota suatu kelompok yang berbeda dengan yang dimiliki oleh 

kelompok yang lain (Notoadmodjo, 2005).  

4.4 Definisi Operasional 

      Definisi operasional adalah penjelasan dari semua variabel dan istilah 

yang akan digunakan secara operasional sehingga mempermudah pembaca 

untuk menguji dan mengerti makna penelitian (Nursalam, 2001) 
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Tabel 4.1 Definisi Operasional “Tingkat Pengetahuan Klien Hipertensi Pada 

Pencegahan Komplikasi” 

Variabel DO Alat ukur Skala Skor 

Tingkat 

pengetahuan 

Pengetahuan klien 

hipertensi dalam 

pencegahan 

komplikasi dalam: 

1. Kepatuhan 

diet 

2. Pengelolaan 

stress 

3. Olahraga 

rutin 

4. Keteraturan 

obat 

Kuesioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala 

ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor tingkat 

pengetahuan

: 

75 – 100% 

Baik 

55-74% 

Cukup 

≤55% 

Kurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Kerangka Kerja Penelitian 

 Kerangka Kerja merupakan rancangan kegiatan penelitian yang akan 

dilakukan meliputi subjek penelitian, variabel yang akan diteliti dan variabel yang 

memperngaruhi dalam penelitian. (A. Alimut Aziz, 2001) 
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Bagan 4.2  Kerangka Kerja Tingkat Pengetahuan Klien Hipertensi pada 

Pencegahan Komplikasi di Desa Pekarungan, Sukodono. 

 

 

 

 

Menentukan populasi yang akan digunakan sebagai sampel klien 

hipertensi sebanyak 20 klien 

Sampel: 20 orang 

Mengidentifikasi Variabel 

Pengumpulan Data 

Pembagian Instrumen: Kuisioner 

Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

Kesimpulan 

RTL: Pembagian 

leaflet 

Survei 
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4.6 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar kegiatan tersebut sistematis dan lebih 

mudah. (Nursalam, 2001).  

Dalam penelitian ini digunakan instrumen kuisioner untuk memperoleh 

suatu data mengenai studi pengetahuan klien hipertensi tentang pencegahan 

komplikasi sejumlah 20 soal. Mewakili pernyataan mengenai pencegahan 

komplikasi pada kepatuhan diet sejumlah 5 soal terdapat pada nomer 1-5. 

Mengenai pencegahan komplikasi pada pengelolaan stress sejumlah 5 soal 

terdapat pada nomer 6-10. Mengenai pencegahan komplikasi kerutinan olahraga 

sejumlah 5 soal terdapat pada npmer 11-15 dan pencegahan komplikasi pada 

keteratura obat sjumlah 5 soal terdapat padanomer 16-20 

Dari 20 pernyataan tersebut mencakup 2 pernyataan yaitu pernyataan 

positif sejumlah 9 soal dan negatif berjumlah 11 soal. Pada pernyataan positif bila 

klien menjawab benar (Benar) maka peneliti akan memberikan nilai skor 1 dan 

bila responde menjawab salah (Tida) maka peneliti akan meberka nilai skor 0. 

Pada pernyataan negatif apabila klien menjaw benar (Salah) maka peneliti akan 

memberikan skor 1 dan bila responde menjawab salah (benar) maka peneliti akan 

memberkan skor 0. 
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4.7  Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.7.1 Lokasi Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan di Puskesmas Sukodono 

4.7.2 Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan data hingga penelitian adalah 

bulan Januari – Juni 2018 

4.8 Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

4.8.1 Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

  Setelah mendapat izin dari Kepala Puskesmas Sukodono, peneliti 

mulai melakukan pendekatan pada warga yang memiliki hipertensi untuk 

mendapat persetujuan menjadi klien. Untuk pengumpulan data tentang 

hipertensi dan pengetahuan tentang pencegahan komplikasi pada hipertensi, 

peneliti menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada klien setelah 

mendapat penjelasan cara pengisiannya. Setelah itu semua akan 

dikumpulkan. 
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Dalam proses pengolahan data terdapat langkah-langkah yang harus 

ditempuh, diantaranya: 

1. Editing 

Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang 

diperoleh atau dikumpulkan. Editing dapat dilakukan pada tahap 

pengumpulan datau atau setelah data terkumpul. 

2. Coding 

 Coding merupakan kegiatan pemberian kode numerik (angka) 

terhadap data yang terdiri atas beberapa kategori. Pemberian kode ini 

sangat penting bila pengolahan dan analisis data menggunakan 

komputer. Biasanya dalam pemberian kode dibuat juga daftar kode 

dan artinya dalam satu buku untuk memudahkan kembali melihat 

lokasi dan arti suatu kode dari suatu variabel. 

3. Entri data 

 Data entri adalah kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan 

ke dalam master tabel atau database komputer, kemudian membuat 

distribusi frekuensi sederhana atau bisa juga dengan membuat tabel 

kontigensi. 
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4. Melakukan teknik analisis 

 Dalam melakukan analisis, khususnya terhadap data oenelitian akan 

menggunakan ilmu statistik terapan yang disesuaikan dengan tujuan 

yang hendak dianalisis. Apabila penelitiannya deskriptif, maka akan 

menggunakan statistik deskriptif. Penelitian kali ini menggunakan 

statistik deskriptif (menggambarkan) adalah statiska yang membahas 

cara-cara meringkas, menyajikan dan mendeskripsikan suatu data 

dengan tujuan agar mudah dimengerti dan lebih mempunyai makna. 

(Alimul Aziz, 2007) 

Pengolahan data ini menggunakan Skala Guttman. Skala ini merupakan 

skala yang bersifat tegas seperti jawaban dari pertanyaan/pernyataan: ya dan 

tidak, positif dan negatif, setuju atau tidak setuju, benar dan salah. Skala 

Guttman ini pada umumnya dibuat seperti checklist dengan interpretasi 

penilain, apabila skor benar nilainya 1 dan apabila salah nilainya 0. (Alimul 

Aziz, 2007) 

4.8.2 Analisis Data 

Menurut Notoatmodjo (2012) analisis data suatu penelitian biasanya 

melalui prosedur bertahap antara lain: 

1. Analisis Univariate 

 Analisis univariate bertujuan untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Bentuk 

analisis univariate tergantung dari jenis datanya. Untuk data 
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numerik digunakan nilai mean atau rata-rata, median dan standar 

deviasi. Pada umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan 

distribusi frekuensi dan presentase dari tiap variabel 

(Notoatmodjo, 2012) 

  Tingkat pengetahuan dihitung dengan cara sebagai berikut ( 

Arikunto (2010) dikutip dalam jurnal Hananditia R. Pramestutie dan Nina 

Silviana (2016) ): 

  

 

Keterangan: 

a. Skor aktual adalah jawaban yang seluruh klien atau kuesioner yang 

telah diajukan 

b. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atas seluruh klien 

disumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi 

Dikatakan baik apabila memiliki interval 75-100%, dikatakan cukup 

apabila memiliki 55-74%, dan buruk apabila memiliki interval ≤ 55% 

4.9  Etika Penelitian 

  Dalam melakukan penelitian ini peneliti perlu mengajukan permohonan 

kepada Kepala Puskesmas Sukodono untuk mendapatkan persetujuan kemudian 

kuesioner dikirim pada subyek yang akan diteliti dengan menetapkan pada 

masalah etika yang meliputi: 
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4.9.1 Informed Consent (Lembar Persetujuan Klien) 

 Lembar persetujuan diedarkan sebelum penelitian dilaksanakan 

pada seluruh subyek yang diteliti. Tujuannya adalah agar subyek mengetaui 

maksud dan tujuan peneliti serta dampak yang akan terjadi selama 

pengumpulan data, jika subyek bersedia untuk ikut serta dalam penelitian 

maka mereka harus menandatangani lembar persetujuan dan jika subyek 

tidak berkenan maka peneliti tidak memaksa dengan tetap menghormati 

hak-haknya. 

4.9.2 Anomity (Tanpa Nama) 

   Nama subyek tidak perlu dicantumkan pada lembar pengumpulan 

data untuk menjaga privacy subyek. Untuk mengetahui keikutsertaannya 

peneliti cukup menuliskan nomor kode masing-masing pada lembar 

pengumpulan data. 

4.9.3 Confidentiality (Kerahasiaan) 

   Kerahasiaan informasi yang telah dikumpulkan dari subyek 

dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok tertentu yang akan 

disajikan atau dilaporkan sebagai hasil riset. 

4.10 Keterbatasan 

 Keterbatasan adalah suatu yang mungkin mengurangi kesimpulan secara 

umum dalam penelitian. (Nursalam, 2003). Dalam penelitian ini keterbatasan 

yang dialami peneliti antara lain: 
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1. Penelitian ini adalah metode karya tulis ilmiah yang pertama kali 

diadakan di Progam Studi D III Keperawatan Sidoarjo, sehingga peneliti 

mengalami kesulitan dalam penyusunan. 

2. Instrumen penelitian dirancang oleh peneliti sendiri tanpa dilakukan uji 

coba terlebih dahulu sehingga validitas dan relibilitas masih diragukan 

3. Waktu penelitian terbatas sehingga sampel didapatkan juga terbatas 

jumlahnya. 

 

 

 


