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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk 

jenis penelitian deskriptif analitik dengan rancangan penelitian cross 

sectional yang bertujuan untuk mengetahui gambaran profil penderita 

Tuberkulosis Paru. Pada penelitian cross sectional yaitu pengukuran variabel 

dilakukan dalam waktu bersamaan (Notoatmodjo, 2010). 

Penelitian deskriptif dapat digunakan pendekatan kuantitatif berupa 

pengumpulan dan pengukuran data yang berbentuk angka atau pendekatan 

kualitatif berupa penggambaran keadaan secara naratif (kata-kata) apa adanya. 

Pemilihan dan penentuan metode penelitian tidak dapat dipisahkan dari tujuan 

dan perumusan masalah. Penelitian deskriptif  yang dimaksudkan untuk 

menggambarkan atau mendeskripsikan satu variabel secara sistematis disebut 

dengan penelitian deskriptif. Sesuai dengan nama jenis penelitiannya, 

penelitian  deskriptif ditandai adanya upaya untuk mengetahui kondisi  

sesuatu, baik itu berupa situasi atau keadaan, mutu atau kualitas kinerja 

seseorang, atau kaitan antara dua kondisi  yang berupa hubungan atau 

perbandingan (Sukmadinata, N. S,  2011). 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan obyek yang akan diteliti (Notoatmodjo, 

2010). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ 

subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan 

(Sugiono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah pasien terdiagnosa 

Tuberkulosis yang memeriksakan kesehatan di Poliklinik DOTS RSUP 

Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Jumlah populasinya sejak bulan Januari 

2016-Juli 2016 sebanyak 126 pasien Tuberkulosis. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara 

non probability sampling dengan tehnik accident  sampling, yaitu 

pengambilan sampel didasarkan pada suatu kejadian kasus tertentu 

(Sugiyono, 2012). 

Peneliti mengambil sampel penelitian dengan tehnik accident 

sampling terhadap pasien Tuberkulosis yang memeriksakan di Poliklinik 

DOTS RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.  
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Menurut Sugiyono (2012), jumlah perhitungan sampel untuk jenis 

penelitian adalah:  

Sampel penelitian dihitung dengan cara sebagai berikut : 

      n    =         N         

                  1 + N (d)2 

 

       n   =       126 

               1 + 126 (0.05)2 

 

       n   = 95,8 = 96 responden 

 

Keterangan : 

N = Besar populasi  

n = Besar sampel 

d = Tingkat kepercayaan/ ketepatan yang diinginkan. 

a. Kriteria Inklusi 

1) Semua pasien Tuberkulosis yang memeriksakan diri di Poliklinik 

DOTS RSUP Dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten. 

2) Umur  >18 tahun. 

3) Bersedia untuk menjadi responden  

b. Kriteria Eksklusi 

1) Pindah pengobatan ke UPK lain. 

2) Buta huruf 

3) Mengalami penurunan kesadaran 

4) Hasil penghitungan IMT dan kuisioner statu gizi tidak sesuai 
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C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Tempat  

Lokasi penelitian ini di lakukan di Poliklinik DOTS RSUP Dr. Soeradji 

Tirtonegoro Klaten. Sampel penelitian yang sesuai kriteria inklusi dan 

eksklusi akan dijadikan responden penelitian dengan judul analisis faktor 

penyebab Tuberkulosis di Ruang Tunggu Poliklinik DOTS sebanyak  96 

responden.  

2. Waktu  

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2017.  

D. Variabel Penelitian 

Variabel adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat, atau 

ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh satuan penelitian tentang suatu 

konsep penelitian tertentu (Notoatmodjo, 2010). 

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal, yaitu: 

1. Variabel usia.  

2. Variabel Jenis Kelamin 

3. Variabel Tingkat Pendidikan 

4. Variabel Riwayat merokok 

5. Variabel Jenis Pekerjaan 

6. Variabel status gizi 

7. Variabel riwayat kontak penderita TB 

8. Variabel riwayat kontak penderita TB 

9. Variabel sosial ekonomi 
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10. Variabel pencahayaan 

11. Variabel lantai rumah  

12. Variabel kepadatan hunian 

13. Variabel ventilasi 

14. Variabel kelembaban 

E. Definisi Operasional  

Table 3.1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

Kejadian 

Tuberkuhlosis 

 

 

 

 

 

Usia  

 

Pasien yang terdiagnosis 

Tuberkulosis Paru oleh 

dokter spesialis Paru yang 

dilihat pada catatan rekam 

medis pasien. 

 

Merupakan umur responden 

berdasarkan tanggal lahir 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar ceklist  

 

TB Paru BTA (+),TB 

Paru BTA (-) dan TB 

Ekstra Paru 

 

 

 

1. < 20 tahun 

2. 20-40 tahun 

3. 41-60 tahun 

4. 61-80 tahun 

5. > 80 tahun 

 

Nominal  

 

 

 

 

 

Ordinal  

Jenis 

kelamin 

Merupakan identitas 

responden berdasarkan jenis 

kelamin saat lahir 

Lembar ceklist 1. Laki-laki 

2. perempuan 

Nominal  

 

Tingkat 

pendidikan 

Merupakan pendidikan formal 

responden dari sekolah dasar 

sampai perguruan tinggi 

Lembar ceklist 1. SD 

2. SMP 

3. SMA 

4. PT 

Ordinal 

Riwayat 

merokok 

Riwayat Perilaku merokok 

sebelumnya 

Lembar 

kuisioner 

1. Merokok 

2. Tidak merokok 

Nominal  

Jenis 

pekerjaan 

Pekerjaan sehari-hari yang 

mendapatkan gaji/upah 

sebagai mata pencaharian 

Lembar 

kuisioner 

1. Tidak bekerja 

2. Swasta 

3. PNS 

4. Pensiunan 

 

Status gizi   Merupakan ekspresi dari 

keadaan keseimbangan dalam 

bentuk variabel tertentu, atau 

perwujudan dari nutriture 

dalam bentuk variabel tertentu 

(Supariasa, 2012).Keadaan 

gizi pasien tuberkulosis yang 

dihitung dengan Tinggi badan 

dibagi berat badan kemudian 

Lembar ceklist 

berisi status gizi: 

IMT dan 

kuisioner status 

1.  Status gizi       

baik jika 

IMT18.5-22.9 dan 

skor kuisioner  0-3 

2. Status gizi cukup 

jika IMT18.5-22.9 

dan skor kuisioner  

skor 4-7 

3. Status gizi       

Ordinal 
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di interprestasikan  kurang jika IMT< 

18.5 dan skor 

kuisioner  8-15 

Riwayat 

kontak 

penderita 

Tuberkulosis 

Paru  

Adanya riwayat kontak 

responden terhadap penderita 

tuberculosis, baik dalam 

keluarga,lingkungan 

masyarakat dan atau 

lingkungan kerja responden. 

Lembar ceklist 

berisi riwayat 

kontak dengan  

penderita 

Tuberkulosis   

 

1. Ada riwayat 

kontak penderita 

tuberkulosis paru 

2. Tidak Ada riwayat 

kontak penderita 

tuberkulosis paru 

Nominal  

Kepadatan 

hunian 

Banyaknya anggota keluarga 

dalam satu rumah yang tinggal 

dalam satu kamar 

Lembar 

kuisioner 

1. Padat jika dalam 

satu kamar lebih 

dari 2 orang 

2. Tidak padat jika 

dalam satu kamar 

≤ 2 orang 

Ordinal  

Lantai 

rumah  

Keadaan lantai dalam rumah 

yang ditemapt tinggali 

Lembar 

kuisioner 

1. Keramik  

2. Tidak keramik 

Nominal  

Kelembaban 

 

Keadaan suhu ruang kamar 

dilihat dari lantai dan tembok 

Lembar 

kuisioner 

1. Lembab jika lantai 

/ tembok selalu 

basah 

2. Tidak lembab jika 

lantai/ tembok 

kering 

Ordinal  

Ventilasi   Perputaran sirkulasi udara 

dalam rumah dengan 

banyaknya jendela rumah 

Lembar 

kuisioner 

1. Ventilasi baik jika 

jendela 3 atau 

lebih 

2. Ventilasi tidak 

baik jika < 3 

jendela 

ordinal 

Pencahayaan  Adanya Sinar matahari yang 

menyinari kamar tidur  

Lembar 

kuisioner 

1. Pencahayaan baik 

jika ada sinar 

matahari yang 

masuk ke kamar 

2. Pencahayaan tidak 

baik jika tidak ada 

sinar matahari 

yang masuk 

 

Sosial 

ekonomi 

Penghasilan tetap sehari hari 

untuk memenuhi kebutuhan 

hidup 

Lembar 

kuisioner 

1. Sosial 

ekomoni 

rendah 

(penghasilan <  

1juta) 

2. Sosial 

ekomoni 

cukup(penghas

ilan  1-3 juta) 

3. Sosial 

ekomoni baik 

(penghasilan > 

3 juta) 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari : 

1. Data Primer 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer yaitu data yang secara langsung diperoleh dari objek 

(Riwidikdo, 2007). Data primer diperoleh dari lembar ceklist dan 

kuisioner.  

2. Data Sekunder 

Data yang dikumpulkan oleh peneliti mencakup data yang berkaitan 

dengan penelitian diperoleh dari rekam medik pasien. 

G. Instrumen Penelitian 

Menurut Notoatmodjo (2010), Instrumen penelitian adalah suatu alat 

yang digunakan dalam pengumpulan data. Alat ukur yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah lembar ceklist yang disusun secara terstruktur yang 

berisi pernyataan pilihan yang harus diisi oleh responden. 

 Instrumen status gizi menggunakan lembar ceklist dan kuisioner yang 

berisi tentang pernyataan mengenai status gizi responden, tanda klinis, asupan 

gizi dan  perhitungan IMT, dengan perhitungan Tinggi badan dibagi berat 

badan kemudian di interprestasikan berdasar status gizi baik jika IMT18.5-

22.9 dan skor kuisioner  0-3. Status gizi cukup jika IMT18.5-22.9 dan skor 

kuisioner  skor 4-7.  Status gizi  kurang jika IMT< 18.5 dan skor kuisioner  8-

15 . Skala pada instrumen ini adalah ordinal. 



43 

 
 

Instrumen riwayat kontak penderita Tuberkulosis paru menggunakan 

lembar ceklist berdasarkan riwayat kontak dengan penderita tuberkulosis baik 

dalam keluarga, lingkungan masyarakat, dan atau lingkungan kerja 

responden. Pada instrumen ini berisi pernyataan responden mengenai 

keluarga yang menderita tuberkulosis dalam satu rumah yaitu: ada riwayat 

kontak penderita tuberkulosis paru atau tidak ada riwayat kontak penderita 

tuberkulosis paru. Skala pada instrumen ini adalah nominal. 

Instrumen kejadian Tuberkulosis  menggunakan lembar ceklist pasien 

yang terdiagnosis Tuberkulosis Paru oleh dokter spesialis Paru yang dilihat 

pada catatan rekam medis pasien lembar ceklist ini dilihat dari catatan medik 

pasien Tuberkulosis yang memeriksakan di Poliklinik DOTS RSUP dr 

Soeradji Tirtonegoro Klaten. Lembar ceklist ini meliputi keterangan tentang 

penyakit TB Paru BTA (+), TB Paru BTA (-), dan TB Ekstra Paru. Skala 

pada instrumen ini menggunakan skala nominal. 

H. Teknik Pengolahan Data 

Data penelitian yang sudah terkumpul segera dilakukan pengolahan 

melalui beberapa langkah sebagai berikut : 

1. Persiapan 

Kegiatan yang dilakukan dalam langkah ini adalah : 

a. Mengecek nama dan kelengkapan identitas responden 

b. Mengecek kelengkapan data, dengan memeriksa isi instrumen 

pengumpulan data (termasuk kelengkapan lembaran isi instrumen, 

kemungkinan ada terlepas atau sobek). 
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c. Mengecek macam isian data. 

2. Tabulasi 

Termasuk dalam kegiatan tabulasi ini antara lain: 

a. Memberikan skor (skoring) terhadap item-item yang perlu diberi skor. 

b. Memberikan kode terhadap item-item yang tidak diberi skor. 

c. Memberikan kode (coding) dalam hubungannya dengan pengolahan 

jika akan menggunakan computer. 

Penerapan data sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian. Analisa data yang dilakukan setelah data yang terkumpul yang 

didapatkan dari kuesioner. Untuk menguji hipotesis penelitian, maka perlu 

dicari hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat dengan 

menggunakan fasilitas komputer yaitu program SPSS. Data pada penelitian 

ini untuk variabel Usia, Tingkat Pendidikan dan status gizi  menggunakan 

skala ordinal, Jenis kelamin, riwayat merokok, riwayat kontak pasien 

tuberkulosis paru menggunakan skala nominal dan untuk variabel kejadian 

Tuberkulosis menggunakan skala nominal. Penelitian ini menggambarkan 

profil penderita Tuberkulosis Paru, jadi untuk menganalisis antar variabel 

menggunakan tehnik analisa uji Distribusi Frekuensi dengan prosentase. 

I. Metode Analisis Data 

Langkah-langkah analisa data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Analisis univariat merupakan analisis yang dilakukan pada setiap 

variabel yang diamati. Analisa univariat dalam penelitian ini menggunakan 

distribusi frekuensi dan persentase. 
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  P = 
𝑓

𝑛
𝑋 100 % 

Keterangan : 

P : hasil prosentase 

f : hasil pencapaian / skor total setiap responden  

n : hasil pencapaian maksimal / skor maksimal. 

Hasil prosentase dari pencapaian setiap responden kemudian 

diinterprestasikan ke dalam beberapa kategori (Nursalam, 2013). 

J. Jalannya Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan dari penelitian ini meliputi studi pustaka, studi 

pendahuluan, penyusunan proposal, seminar proposal, revisi proposal.  

2. Tahap Pelaksanaan 

Peneliti melakukan tidak melakukan uji validitas instrumen penelitian 

karena instrumen ini sudah dibakukan oleh peneliti sebelumnya dan 

dinyatakan valid. Instrumen ini berisi lembar cek list dan kuisioner 

berdasarkan dari buku penetaksanaan gizi serta pedoman managerial 

penatalaksanaan tuberkulosis serta PPI Tuberkulosis yang sudah pernah 

diujikan sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis mengambil tempat 

penelitian di Poliklinik DOTS RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang  

dilakukan dari bulan Januari 2017 dengan jumlah responden sebanyak 96 

responden. Adapun langkah – langkah dalam pelaksanaan penelitian ini 

adalah : 
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Cara mencari sampel penelitian adalah dengan melihat rekam medik pada 

pasien yang periksa di Poliklinik DOTS kemudian peneliti 

mengkelompokan pasien yang sesuai dengan kriteria inklusi dan ekslusi 

untuk di jadikan responden penelitian. Peneliti memberikan informed 

consent sebagai responden penelitian, selanjutnya peneliti memberikan 

lembar ceklist. Selanjutnya peneliti mengelompokan data lalu kemudian di 

analisis menggunakan SPSS.  

K. Etika Penelitian 

Menurut Nursalam (2013), etika penelitian terdiri dari tiga hal yaitu: 

1. Prinsip Manfaat 

a. Bebas dari penderitaan 

Pada penelitian ini peneliti hanya mengetahui hubungan status gizi 

dengan kejadian tuberkulosis, tidak dilakukan tindakan kepada 

responden sehingga tidak menimbulkan penderitaan. 

b. Bebas dari eksploitasi 

Pada penelitian ini data yang diperoleh tidak disalahgunakan dan 

hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. 

c. Risiko 

Risiko yang timbul dari penelitian ini hanya sebatas pada riwayat 

kontak dengan pasien TB dan Status gizi responden. 

2. Prinsip menghargai hak asasi manusia 

a. Hak untuk ikut/ tidak menjadi responden 
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Pada penelitian ini peneliti tidak memaksakan responden untuk ikut 

dalam penelitian karena terdapat persetujuan terlebih dahulu dari 

responden apakah akan ikut penelitian atau tidak. 

b. Hak untuk mendapatkan jaminan dari perlakuan yang diberikan 

Pada penelitian ini peneliti sudah menjelaskan mengenai tujuan 

penelitian sebelum responden bersedia mengikuti penelitian. 

c. Informed consent 

Pada penelitian ini sudah terdapat lembar pernyataan dari orang tua 

atau keluarga responden untuk mengikuti penelitian. 

3. Prinsip keadilan 

a. Hak untuk mendapat perlakuan yang adil 

Responden tidak ada diperlakukan berbeda-beda selama penelitian 

berlangsung. 

b. Hak dijaga kerahasiannya 

Data yang didapat dari responden akan dijaga kerahasiaannya, dan 

hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian. 

 


