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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian  

Desain penelitian merupakan rencana penelitian yang disusun 

sedemikian rupa sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban terhadap 

pertanyaan penelitian. Desain penelitian mengacu pada jenis penelitian yang 

dipilih untuk mencapai tujuan penelitian, serta berperan sebagai alat dan 

pedoman untuk mencapai tujuan tersebut. Desain penelitian membantu 

peneliti untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian dengan sahih, 

objektif, akurat serta hemat (Setiadi, 2013). Penelitian ini menggunakan 

analisis deskriptif. Analisis deskriptif berfungsi untuk meringkas, 

mengklasifikasikan, dan menyajikan data (Hidayat, 2013). 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan cross sectional. Cross sectional yaitu cara pengambilan sampel 

sesaat dalam waktu yang bersamaan dan pengumpulan data dilakukan secara 

bersama- sama sekaligus (Notoatmodjo, 2010). 

 

B. Tempat dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan 

Bungkal Kabupaten Ponorogo dan penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan 

Oktober 2017. 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang memiliki kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 

2013). Populasi adalah keseluruhan subjek yang menyangkut masalah 

yang diteliti (Nursalam, 2008). Populasi yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah semua lansia yang menderita penyakit reumatik di Wilayah Kerja 

Puskesmas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo sebanyak 180 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian populasi yang akan diteliti atau sebagian 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2013). Penentuan 

jumlah sampel dapat dilakukan dengan cara perhitungan statistik yaitu 

dengan menggunakan rumus Slovin. Rumus slovin digunakan untuk 

menentukan ukuran sampel dari populasi yang telah diketahui jumlahnya 

yaitu sebanyak 180 orang. Untuk tingkat presisi yang ditetapkan dalam 

penentuan sampel adalah 10%, alasan peneliti menggunakan tingka presisi 

10% karena jumlah populasi kurang dari 1000. Rumus slovin adalah 

sebagai berikut: 

n = 
 

      

Keterangan: 

n = Ukuran sampel 

N  = Ukuran populasi 
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e = Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang dapat ditolerir, kemudian dikuadratkan. 

Berdasarkan rumus slovin, maka besarnya penarikan jumlah sampel 

penelitian adalah sebagai berikut: 

n = 
   

           
 

 = 
   

      
 

= 64,28  65 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah sampel penelitian 

adalah 65 orang, sehingga sampel penelitian ini adalah 65 lansia yang 

menderita penyakit reumatik di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan 

Bungkal Kabupaten Ponorogo 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

simple random sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan 

secara acak dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-

sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih 

sebagai anggota sampel (Sugiyono, 2013). Adapun kriteria sampel 

penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Lansia penderita reumatik yang terdaftar di Puskesmas Kecamatan 

Bungkal Kabupaten Ponorogo. 

b. Mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik. 
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D. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah mengidentifikasi variabel secara 

operasional berdasarkan karakteristik yang dapat diamati dari suatu yang 

didefinisikan tersebut. Penyakit Reumatik adalah penyakit sendi yang 

disebabkan oleh peradangan pada persendian sehingga tulang sendi 

mengalami destruksi dan deformitas serta menyebabkan jaringan ikat akan 

mengalami degenerasi yang akhirnya semakin lama akan semakin parah. 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional 

 

Variabel Definisi Operasional Alat ukur Hasil ukur 

Karakteristik 

Responden 

Gambaran mengenai identitas 

responden dalam penelitian, 

dengan menguraikan identitas 

responden maka akan dapat 

diketahui sejauh mana latar 

belakang responden  

Kuesioner - Jenis Kelamin (Laki-laki dan 

Perempuan) 

- Umur (Lansia awal 46-55 tahun, 

Lansia akhir 56-65 tahun dan 

Manula > 65 tahun) 

- Pendidikan (SD/SMP, 

SMA/SMK, Diploma, Sarjana) 

Riwayat 

penyakit yang 

menyertai 

Gambaran tentang penyakit 

yang sering diderita oleh 

lansia selain reumatik 

Kuesioner - Hipertensi 

- Artritis Reumatoid (Reumatik) 
- Stroke 

- Penyakit Paru Obstruktif Kronis 

(PPOK) 

- Diabetes Mellitus 

Penyakit  

Reumatik 

Penyakit sendi yang terjadi 

pada lansis yang disebabkan 

oleh peradangan pada 

persendian sehingga tulang 

sendi mengalami destruksi 

dan deformitas 

sertamenyebabkan jaringan 

ikat akan mengalami 

degenerasi 

Kuesioner  - Osteoartritis, jika nyeri, 

deformitas, pembesaran sendi, 

dan hambatan gerak pada sendi–

sendi tangan dan sendi besar yang 

menanggung beban 

- Artritis Rematoid, manifestasi 

utama poliartritis progresif dan 

melibatkan seluruh organ tubuh 

- Olimialgia Reumatik, rasa nyeri 

dan kekakuan yang terutama 

mengenai otot ekstremitas 

proksimal, leher, bahu dan 

panggul 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan kuesioner. Pada penelitian ini jenis penyakit reumatik pada 

lansiadiukur dengan skala Guttman.Data jenis penyakit reumatik pada lansia 

didapat atau diambil dari kuesioner yang dibagikan. Adapun indikator 

instrumennya adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Kuisioner Penelitian 

 

No Jenis Reumatik Indikator No. Item Jumlah 

1. Osteoartritis a. Skala Nyeri 

b. Deformitas, 

c. Pembesaran sendi,  

d. Hambatan gerak 

pada sendi–sendi 

tangan  

e. Hambatan sendi 

besar yang 

menanggung beban 

1 

2 

3 

4 

 

 

5 

5 

2. Artritis Rematoid a. Manifestasi utama 

poliartritis rogresif  

b. Melibatkan seluruh 

organ tubuh 

6, 7, 8 

 

 

9, 10 

5 

3. Olimialgia Reumatik a. Rasa nyeri 

b. Kekakuan yang 

terutama mengenai 

otot ekstremitas 

proksimal, 

c. Kekakuan Leher,  

d. Kekakuan Bahu  

e. Kekakuan Panggul 

11 

12 

 

 

 

13 

14 

15 

5 

Jumlah 15 
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F. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan pada bulan Oktober 2017 dengan cara 

mengajukan ijin penelitian terlebih dahulu kepada kepala Puskesmas 

Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, selanjutnya pengambilan data 

dilakukan pada lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Bungkal 

Kabupaten Ponorogo. Setelah ijin penelitian diperoleh proses pengumpulan 

data dimulai. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2017.  

Dalam melakukan penelitian dan penyebaran kuisioner, peneliti 

kepada responden penelitian yaitu penderita reumatik dan melakukan 

pendekatan kepada responden, memperkenalkan diri serta menjelaskan 

maksud dan tujuan kepada responden. Selanjutnya peneliti membagikan 

lembar kuisioner pada responden dan mendampinginya dalam pengisian 

kuisioner. Setelah selesai melakukan pengisian lembar kuisioner, hasil 

jawaban pertanyaaan dikumpulkan langsung ke peneliti.Pengumpulan data 

dalam penelitian ini: 

1. Menentukan responden. 

2. Responden yang bersedia menandatangani infomrmed concent. 

3. Membagikan kuesioner pada responden. 

4. Responden memilih jawaban yang disediakan dengan cara memberikan 

tanda centang  () pada jawaban yang terpilih. 

5. Mengumpulkan kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden. 

6. Memeriksa kembali apakah kuesioner telah diisi dan bila ada ketidak 

cocokan, responden diminta mengisi kembali angket yang kosong. 
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G. Teknik Analisa Data  

1. Pengolaan Data 

Menurut Notoatmodjo (2010), setelah data dikelompokkan lalu data diolah 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Editing data 

Pengecekan jumlah kuesioner, kelengkapan data diantaranya 

kelengkapan biodata, lembar kuesioner, sehingga apabila terdapat 

ketidaksesuaiaan dapat dilengkapi oleh peneliti. 

b. Coding 

Melakukan pemberian kode berupa angka atau bilangan untuk 

memudahkan pengolahan data. Klasifikasi yang digunakan dalam 

penelitian faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan tingkat 

kekambuhan pada penderita hipertensi adalah dengan memberikan 

kode pada pertanyaan. 

c. Entry data 

Data yang didapat dalam bentuk angka dari penelitian 

kemudian dimasukkan kedalam program komputer dengan 

menggunakan program SPSS for Windows. 

d. Clearing 

Setelah Entry data slesai dimasukkan,perlu dicek kembali 

untuk melihat kemungkinan–kemungkinan data dan setelah itu 

dilakukan pembetulan dan koreksi. 

 



37 

 

2. Analisa data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa 

univariat.Data yang sudah terkumpul akan dianalisis secara analitik. Data 

di analisis dengan analisis univariat secara deskriptif dalam bentuk 

distribusi frekuensi. Hasil analisis univariat ditampilkan dalam bentuk 

tabel dan dideskripsikan. Setiap variabel dianalisis dengan stastistik 

deskriptif dengan presentase untuk mendapatkan gambaran mengenai 

karakteristik dan jenis penyakit reumatik pada Lansia di Wilayah Kerja 

Puskesmas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dalam bentuk 

distribusi frekuensi, dengan menggunakan bantuan komputer SPSS for 

windows. 

 

H. Etika penelitian  

Dalam melakukan penelitian, masalah etika merupakan masalah yang 

sangat penting dalam penelitian untuk itu etika penelitian harus diperhatikan. 

Masalah etika yang perlu diperhatikan adalah: 

1. Informed consent (Persetujuan) 

Lembar persetujuan diberikan kepada responden yang akan diteliti 

disertai judul dan manfaat penelitian. Bila responden menolak peneliti 

tidak memaksa dan tetap menghormati hak-hak responden. 

2. Anomity (Tanpa nama) 

Untuk menjaga kerahasiaan responden, peneliti tidak 

mencamtumkan nama responden, tetapi lembar tersebut diberikan kode 

responden. 
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3. Confidentiality (Kerahasiaan) 

Semua informasi dari responden yang telah dikumpulkan dijamin 

oleh peneliti kerahasiaannya, hanya kelompok data tertentu yang akan 

dilaporkan pada hasil penelitian. 

 

I. JalannyaPenelitian 

1. Tahap persiapan 

a. Pengajuan judul penelitian. 

b. Survei pendahuluan pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas 

Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogountuk mengetahui jumlah 

penderita reumatik pada Lansia yang ada di Wilayah Kerja Puskesmas 

Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo pada Bulan Agustus 2017. 

c. Melakukan penyusunan proposal penelitian. Setelah disetujui peneliti 

melakukan seminar proposal pada bulan Oktober 2017. 

d. Mengurus surat ijin penelitiandari Fakultas Ilmu Kesehatan dari 

Universitas Muhammadiyah Surakarta yang ditujukan kepada kepala 

Puskesmas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo pada 28 Oktober 

2017. 

2. Tahap pelaksanaan 

a. Peneliti mengajukan permohonan ijin penelitian kepada Dinas 

Kesehatan Kabupaten Ponorogo dan kepada Puskesmas Kecamatan 

Bungkal pada 30 Oktober 2017 
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b. Setelah mendapatkan ijin dari pihak terkait, peneliti segera melakukan 

tahap penelitian di Puskesmas Kecamatan Bungkal pada bulan Oktober 

sampai November 2017. 

c. Peneliti mendtangi rumah dan memperkenalkan diri kepada responden 

dan membagikan lembar persetujuan sebagai tanda kesanggupan untuk 

mengikuti jalannya penelitian. Memilih responden berjumlah 65 orang 

penderita reumatik pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas 

Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. 

d. Pengumpulan data 

Setelah didapatkan responden dilakukan penyebaran kuisioner kepada 

responden dengan mendatangi dari rumah ke rumah. Dalam pengisian 

kuisioner, peneliti menunggu disamping responden supaya jika ada 

pertanyaan kepada peneliti yang kurang jelas bisa ditanyakan secara 

langsung. 

3. Tahap laporan 

Data yang telah terkumpul dan diolah selanjutnya dilakukan 

penulisan hasil penelitian kedalam format laporan penelitian. 

 

  


