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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Waktu dan Tempat 

 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Matani II, 

Kabupaten Tomohon Tengah Sulawesi Utara pada bulan 

Oktober hingga November 2016. Lokasi ini merupakan 

daerah pinggiran kota dengan populasi homogen dari suku 

Minahasa yang mempunyai pola makan yang sama yaitu 

tinggi karbohidrat, protein dan lemak, serta kebiasaan 

konsumsi minuman beralkohol kadar tinggi seperti cap tikus, 

saguer, serta bir. 

3.2  Tipe Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan rancangan studi potong 

lintang (cross sectional). Studi ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif inferensial dengan melakukan analisis deskriptif 

dan uji korelasi antara faktor makanan, gaya hidup, dan 

riwayat penyakit keluarga sebagai faktor variabel 

independen dengan kejadian penyakit Gout dan DM serta 

komorbiditas Gout disertai DM sebagai variabel dependen. 
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3.3 Studi Populasi dan Sampling 

3.3.1.Populasi: 

Penduduk kelurahan Matani II yang menderita gout dan DM 

baik yang telah terdaftar maupun belum terdaftar di 

Puskesmas Matani II. 

3.3.2. Metode: 

Pengambilan sampel didasarkan pada karakteristik penderita 

DM dan asam urat secara purposive sampling dengan 

mempertimbangkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah 

ditetapkan. Kriteria Inklusi adalah mereka yang bersedia 

diambil Gula Darah Puasa (GDP), Gula Darah Sesaat (GDS), 

kadar asam urat, serta tekanan darah.Kriteria eksklusi adalah 

mereka yang berhalangan karena tidak berada ditempat, 

kondisi tidak memungkinkan karena sudah mengalami stroke 

dan pendamping penelitian tidak mengetahui alamatnya 

3.4  Sampel 

 

Partisipan penelitian ini terdiri dari 2 kelompok yaitu 

semua penderita DM dan GA yang tercatat di Puskesmas 

Matani II pada periode Oktober 2015 sampai September 

2016 dan yang suspect DM dan GA berdasarkan identifikasi 

petugas Puskesmas dan peneliti sendiri.  
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Jumlah penderita DM dan asam urat yang telah 

terdaftar di Puskesmas (kelompok pertama) sebanyak 22 

orang akan tetapi 6 orang gugur menjadi responden karena 

1 orang stroke dan 2 orang lainnya sudah berumur sangat 

tua sekitar 90 tahun yang tidak memungkinkan untuk di 

wawancarai.3 orang tidak bisa dihubungi dan berada diluar 

kota. Jadi partisipan kelompok pertama 16 orang. 

Partisipan kelompok kedua suspect DM dan GA 

yang teridentifikasi oleh petugas puskesmas dan peneliti 

berjumlah 16 orang namun dari jumlah tersebut 5 orang 

dikeluarkan karena tidak berada ditempat (2 orang) dan 

tidak dapat ditemui karena bekerja sampai malam (3 orang).  

Dengan demikian total sampel dalam penelitian ini 

mencapai 27 orang penderita GA dan DM yang semuanya 

bertempat tinggal di Matani II dan tersebar di lingkungan 1 

sampai lingkungan 9 dan kolom 10. Lingkungan 1 berjumlah 

3 orang, lingkungan 2, 4 dan 7 masing-masing 1 orang, 

lingkungan 3 berjumlah 2 orang, lingkungan 5 berjumlah 2 

orang, lingkungan 6 berjumlah 4 orang, lingkungan 9 

berjumlah 2 orang dan kolom 10 berjumlah 11 orang. Sesi 

pengambilan data dilakukan dari rumah ke rumah (door to 

door) di dampingi oleh pihak kelurahan. Penyebaran 

responden dapat dilihat pada peta terlampir. Pengambilan 
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data untuk 1 orang responden dilakukan selama 3 hari yaitu 

pada saat pengambilan GDP, dan saat recall 24h sebanyak 

2x. 

3.5 Sumber Data dan Metode Pengumpulan data 

 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini umumnya 

bersumber dari data primer baik melalui pengukuran 

(antropometri dan klinis) maupun melalui wawancara langsung 

dengan responden. Data primer penelitian ini meliputi : 

3.5.1. Data Antropometri 

Terdiri dari : Berat Badan yang diukur menggunakan 

bathroom scale dipinjamkan oleh Puskesmas; Tinggi Badan 

yang diukur menggunakan microtoa; Lingkar Pinggang dan 

lingkar pinggul menggunakan meteran gulung. IMT dihitung 

dengan rumus 
  

(  ) 
. ( BB dalam kg sedangkan TB dalam 

m). Peralatan mikrotoa, meteran gulung dipinjam dari lab 

FKIK - UKSW. 

3.5.2. Data pengukuran klinis 

Terdiri dari pengukuran tekanan darah menggunakan tensi 

meter; pengukuran gula darah puasa (GDP), Gula Darah 

sesaat (GDS), asam urat dan Kolesterol menggunakan alat 

GCU Easy Touch 3 in 1. Peralatan tensi meter dan GCU 
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easy touch 3 in 1 juga dipinjamkan oleh lab FIK-UKSW. 

Standar kategori tekanan darah sistolik normal adalah < 120 

mmHg, kategori prehipertensi adalah 120-139 mmHg, 

kategori hipertensi tingkat 1 adalah 140-159 mmHg dan 

kategori hipertensi tingkat 2 adalah ≥ 160 mmHg. Untuk 

kategori tekanan darah diastolik normal <80 mmHg, 

prehipertensi 80-89 mmHg, Hipertensi tingkat I 90-99 mmHg 

dan hipertensi tingkat 2 ≥ 10 mmHg.Batasan normal kadar 

asam urat pada usia dewasa adalah <6,0 mg/dl pada 

wanitadan <7 mg/dl pada pria. Batas normal untuk kadar 

kolesterol pada usia dewasa adalah <200 mg/dl 

3.5.3. Data riwayat keluarga 

Data Riwayat Keluarga terdiri dari riwayat penyakit asam 

urat dan DM menggunakan instrumen kuesioner melalui 

wawancara yang dilengkapi gambar penunjang. 

3.5.4. Data Pola Makan 

Data pola makan atau pola konsumsi menggunakan 

instrumen food recall 24h yang dilakukan selama 3 hari (2 

hari kerja dan 1 hari libur). 
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3.5.5.Data Aktivitas Fisik 

 Menggunakan kuesioner dari Global Physical Activity 

Questionnaire (GPAQ). 

3.6 Analisis Data 

3.6.1 Analisis Deskriptif 

 

Data hasil penelitian ini berupa angka-angka hasil 

pengukuran antropometri seperti BB, TB, lingkar pinggang, 

lingkar pinggul, IMT dan pengukuran klinis seperti kadar 

asam urat dalam darah, GDP, GDS, sistolik, diastolik, 

kolesterol. Data asupan karbohidrat, protein, lemak dan 

kalori diperoleh berdasarkan jenis makanan, URT dan 

kandungan zat gizi sehingga diperoleh jumlah asupannya 

dalam gram per hari. Data aktivitas fisik dikonversikan 

kedalam MET (Metabolic Equivalen) sehingga dengan 

mudah dikategorikan kedalam aktivitas fisik berat, sedang 

dan ringan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan 

menggunakan tabel atau grafik untuk mengetahui 

karakteristik responden. 

3.6.2. Analisis Bivariat 

 

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan dan tingkat 

signifikansi hubungan antara pola makan dengan kejadian 
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DM dan GA dilakukan uji korelasi Spearman (hasil uji 

Normalitas, tidak normal) menggunakan SPSS 16.0. Semua 

data hasil pengukuran antropometri dan klinis, pertama-

tama dientry dalam program excel agar mudah mengolah 

datanya sedangkan hasil pengukuran klinis, antropometri 

pola makan dan aktivitas fisik dilakukan analisis 

menggunakan program SPSS 16.  
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Tabel 3.1 Metode Analisis Data 

Jenis 
pengukuran 

Variabel Pengukuran 
Metode Analisis 

data 

Antropometri 

Tinggi Badan   

Berat badan Menghitung IMT 

Lingkar Pinggang  

Lingkar Pinggul  

Aktivitas fisik 
Aktivitas berat, sedang, 
ringan 

GPAQ Analysis 
Guide 

Pola Konsumsi 
Kebiasaan makan 
sehari-hari selama 24 
jam 

SPSS 

Keterangan: 
3 kategori aktivitas yaitu berat jika MET ≥3000, sedang jika (3000 > MET  
≥ 600)dan ringan jika MET < 600.  

sumber: Global Physical Activity Questionaire(GPAQ) 

Untuk mengukur pola Konsumsi kebiasaan makan sehari-
hari masing-masing responden menggunakan Angka 
Kecukupan Gizi Nasional yang dikeluarkan oleh 
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 

 

Tabel 3.2 

Angka Kecukupan Gizi Nasional 

Jenis 
Kelamin 

Umur 
(tahun) 

Karbohidrat 
(g) 

Protein 
(g) 

Lemak 
(g) 

Energi 
(kkal) 

Pria 30-49 394 65 79 2625 

 
50-64 349 65 65 2325 

 
65-80 309 62 53 1900 

 
80+ 248 60 42 1525 

Wanita  30-49 323 57 60 2150 

 
50-64 285 57 53 1900 

 
65-80 252 56 43 1550 

  80+ 232 55 40 1425 
Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan RI No 75 tahun 2013 

tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Bagi Bangsa 

Indonesia  
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3.7. Etika Penelitian 

Selama melakukan penelitian di Tomohon, peneliti melakukan 

hal-hal sebagi berikut: 

1. Memperkenalkan diri sebagai mahasiswa FIK UKSW program 

studi Gizi yang sedang belajar dan hendak melakukan 

penelitian untuk memenuhi persyaratan akhir studi.  

2. Menjelaskan isi informed consent dan jika berkenan 

berpartisipasi dalam kegiatan ini dimohon untuk memberikan 

persetujuan dengan menanda tangani informed consent 

tersebut. 

3. Menjelaskan bahwa data yang diperoleh dari setiap 

responden tersebut, dipastikan tidak untuk dipublikasikan 

kepada siapapun 

4. Memastikan bahwa penggunaan peralatan khususnya stik 

pengukur gula darah selalu diganti dengan stik yang baru. 

5. Setiap responden diberitahu hasil pengukuran antropometri 

maupun hasil pengukuran klinis. 

 


