
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif 

survei.   

3.2  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di RT001/RW04 wilayah Batu Gantung Dalam,  

Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, kota Ambon, Provinsi Maluku, pada 

bulan Februari sampai April 2016. 

3.3  Populasi dan Sampling 

 Populasi dalam penelitian ini adalah warga wilayah Batu Gantung Dalam, 

Kelurahan Mangga Dua yang berpotensi memiliki kadar asam urat tinggi.  

 Pengambilan responden dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling, artinya penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008). 

Besar sampel dalam penelitian ini adalah 165 orang responden. Observasi langsung 

yang dilakukan peneliti, responden mampu berkomunikasi secara verbal dan non 

verbal, serta bersedia menjadi responden penelitian. 

3.4  Informed Consent 

 Pengumpulan data dan data klinis dilakukan untuk setiap responden setelah 

dilakukan penjelasan tujuan dan prosedur pengambilan data, perolehan persetujuan 

responden melalui tanda tangan. 



3.5 Pengumpulan Data 

3.5.1 Data primer  

Data primer diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner yang 

berisi mengenai data mencakup usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan 

suku, serta penyakit penyerta yang diperoleh melalui kuesioner dengan 

pertanyan tertutup, serta pertanyaan terkait disabilitas dalam HAQ-DI. 

Pengukuran data klinis asam urat dilakukan setelah memperoleh Inform 

Consent. Kadar asam urat diukur dengan metode perifer menggunakan alat tes 

asam urat (merek Easy Touch). 

Health Assessment Questionnaire Disability terdiri atas 20 pertanyaan 

untuk 8 kategori aktivitas sehari-hari, yaitu: Berpakaian dan berdandan, berdiri, 

Makan, berjalan, kebersihan, kemampuan mencapai/menjangkau, kemampuan 

mencengkram, dan aktivitas lain yang biasa dilakukan.   

Dalam pemberian skor, setiap pertanyaan terdiri atas 4 komponen 

kesukaran, diberi skor 0 – 3. Kisaran skor ini mewakili keadaan tertentu; skor nol 

(0) mewakili keadaan normal atau tidak ada kesulitan (no difficulty), skor satu (1) 

mewakili keadaan kesulitan sebagian (some difficulty), skor dua (2) mewakili 

keadaan mengalami kesulitan yang tinggi (much difficulty), dan skor tiga (3) 

mewakili keadaan dimana klien tidak mampu melakukan aktivitas yang 

ditanyakan. (unable to do). Penggunaan HAQ-DI telah diuji reliabilitas dan 

validitas untuk mengukur disabilitas pada penderita artritis (ten Klooster et al., 

2011). Instrumen yang digunakan pada penilaian disabilitas menggunakan HAQ 

20-Item Disability Scale (Bruce dan Fries, 2003) yang dimodifikasi. Instrumen 

tersebut sudah dipakai pada penelitian sebelumnya di desa Tangkura, Poso. 

Ada tiga bagian yang telah dimodifikasi yaitu kemampuan makan menggunakan 



sendok dan memasukkan ke mulut dengan sendiri, kemampuan mencangkul, 

kemampuan pergi berkebun (kuesioner terlampir). 

 

3.5.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data kependudukan Kelurahan Mangga Dua serta 

data Pustu dan Dinas Kesehatan Kotamadya Ambon, yang didalamnya radang 

sendi (artritis) adalah salah satunya. Juga data yang diperoleh dari key 

informan. 

Pada awal melakukan penelitian, tulisan penulis adalah tentang 

“Gambaran Pengaruh Penyakit Artritis (Gout) Terhadap Produktivitas Hidup”, 

namun penulis kesulitan mendapatkan data tentang Artritis (Gout), sehingga 

setelah melakukan proses bimbingan maka topik penelitian dialihkan 

membahas tentang “Asam Urat dan Disabilitas Komunitas”. 

 

3.6  Penyajian dan Analisa Data 

 Teknik pengolahan data dimulai dengan data kuesioner yang diinput ke dalam 

program Microsoft Excel, kemudian data HAQ-DI yang menggunakan HAQ-DI 20 Item 

Disability Scale dianalisis data deskriptif lalu disajikan dalam bentuk tabel distribusi 

frekuensi disertai penjelasan tabel. Kemudian, dilakukan Uji Tukey menggunakan 

SPSS. 

 


