
 
 
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan metode 

rancangan kasus kontrol (case control). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui besar risiko hipertensi sebagai faktor resiko terjadinya penurunan 

fungsi kognitif di Posyandu Lansia Rajabasa Bandar Lampung. Pada 

penelitian kali ini, kelompok kasus adalah kelompok lansia yang mengalami 

penurunan fungsi kognitif dan kelompok kasus adalah lansia yang memiliki 

fungsi kognitif normal. 

 

3.2 Tempat dan waktu 

Penelitian dilakukan di Posyandu Lansia pada wilayah kerja Puskesmas 

Rajabasa Bandar Lampung. Periode penelitian ini dilakukan pada bulan 

September-November 2015. 
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3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

 3.3.1 Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan sumber data yang diperlukan dalam 

suatu penelitian (Notoatmojo, 2012). Pada penelitian ini yang menjadi 

populasi adalah semua lansia yang aktif pada kegiatan posyandu lansia 

di wilayah kerja Puskesmas Rajabasa Bandar Lampung, yang terbagi 

dalam 8 posyandu. 

3.3.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih melalui cara 

tertentu sehingga dianggap dapat mewakili populasinya (Notoatmodjo, 

2010). Pada penelitian ini pengambilan sampel dilakukan secara 

purposive sapling. 

Adapun penentuan besar sampel ditentukan berdasarkan rumus analitik 

komparatif kategorikal tidak berpasangan menurut Dahlan berikut: 

 

N1=( Z α √2PQ + Zβ  √ P1Q1 + P2Q2)
2

  

                  (P1 - P2 ) 
2

  

(Dahlan, 2010). 

Keterangan: 

N1    : Besar sampel sebagai kasus 

N2  : Besar sampel sebagai kontrol 

Z α  : 1,96 (Kesalahan tipe 1 ditetapkan sebesar 5%) 
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Z β : 0,84 (Kesalahan tipe 2 ditetapkan sebesar 20%) 

P1 : Proporsi pada beresiko atau kasus 

Q1 : 1-P1 

P2 : 0,22 (Proporsi pada kelompok tidak terpajan atau kontrol. 

Berdasarkan kepustakaan, proporsi pada pasien lansia hipertensi 

yang tidak mengalami penurunan fungsi kognitif adalah 22%) 

(Abadi,2013). 

Q2 : 1-P2 

P : Proporsi total = P1 + P2 

           2 

Q : 1-P 

P1-P2: 0,3 (Perbandingan proporsi minimal yang dianggap bermakna jika 

selisihnya 30%) 

 

N1 = [Zα√2PQ+Zβ√P1Q1+P2Q2]
2
 

(P1-P2)
2 

N1 = [ 1.96√(2x0.37x0.63)+0.84√(0.52x0.48)+(0.22x0.78) ]
2 

(0.3)
2 

N1 = [ 1.96√0.4662+0.84√0.4216 ]
2
 

(0.3)
2
 

N1 = [ 1,34+0.546 ]
2
 

     (0.3)
2 

N1 = [   1.886      ]
2
 

(0.3)
2 

N1 = 40 
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N2 =  N1 

N2 = 40 

Maka dibutuhkan 40 sampel sebagai kasus dan 40 sampel sebagai 

kontrol. 

 

3.4 Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

3.4.1 Kriteria Inklusi 

a. Usia 60-74 tahun. 

b. Pasien bersedia untuk diikutsertakan dalam penelitian.  

 

 3.4.2. Kriteria Eksklusi 

a. Pasien dengan data pendukung tidak lengkap.  

b. Pasien tidak dapat menyelesaikan tes MoCa.  

c. Pasien dengan gangguan psikiatri.  

d. Pasien dengan retardasi mental.  

e. Pasien dengan riwayat menderita stroke.  

f. Pasien dengan riwayat tumor otak.  

g. Pasien dengan riwayat trauma kepala.  

h. Pasien dengan riwayat menderita infeksi susunan saraf 

pusat.  

i. Pasien dengan riwayat menderita epilepsi.  

j. Pasien dengan riwayat menderita parkinson.  

k. Pasien dengan riwayat mendapat terapi obat penenang 

berulang/ jangka panjang.  

l. Pasien dengan depresi. 
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3.5 Prosedur Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

      

 

 

 

Gambar 3. Alur Penelitian 

Membuat surat izin penelitian dari Fakultas Kedokteran Unila untuk 

melakukan penelitian di posyandu lansia pada wilayah kerja Puskesmas 

Rajabasa, Bandar Lampung 

 

 

 

Mendapatkan izin penelitian di posyandu lansia pada wilayah kerja 

Puskesmas Rajabasa, Bandar Lampung dari kepala puskesmas Rajabasa, 

Bandar Lampung 

 

Menyebarkan kertas informed concent dan kuesioner kepada calon 

responden di posyandu lansia pada wilayah kerja Puskesmas Rajabasa, 

Bandar Lampung 

Setelah lansia bersedia menjadi responden dalam penelitian, dilakukan 

pemeriksaan fungsi memori dengan Montreal Cognitive Assesment (MoCa) 

Menentukan responden dalam kelompok kasus dengan penurunan fungsi 

kognitif atau dalam kelompok kontrol dengan fungsi kognitif normal 

Pengolahan Data 

Analisis Data 

Kesimpulan 

Pengisian kuisioner data diri dan pemeriksaan tekanan darah dilakukan 

oleh peneliti menggunakan Sphygmomanometer raksa dan stetoskop. 
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 Metode pengukuran tekanan darah: 

a. Sphygmomanometer raksa dan stetoskop disiapkan. 

b. Sphygmomanometer raksa diletakkan setinggi jantung responden. 

c. Lengan baju responden yang menutupi siku disingkirkan, pasang manset 

pada lengan atas, sisi bawah manset ± 2,5 cm di atas fossa cubiti. 

d. Diukur tekanan darahnya. 

e. Responden beristirahat selama lima menit. 

f. Diukur tekanan darahnya sekali lagi. 

 

3.6 Identifikasi Variabel 

 Variabel pada penelitian ini ada dua jenis, yaitu : 

a. Variabel Bebas (Independen) 

Variabel Independen pada penelitian ini adalah keadaan hipertensi pada 

lansia. 

a. Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penurunan fungsi kognitif pada 

lansia. 

 



48 
 

3.7 Definisi Operasional  

Tabel 1. Definisi Operasional 

Variabel Definisi 

Operasional 

Alat Ukur Cara 

Pengukuran 

Hasil Ukur Skala 

Hipertensi Suatu keadaan 

tekanan darah 

Sistolik ≥140 

mmHg atau 

diastolik ≥90 

mmHg 

 

Sphygmomano

meter raksa dan 

stetoskop 

Pengukuran 

dilakukan 2x 

dengan jarak 

5 menit. 

Ya = 

Hipertensi 

Tidak = Tidak 

Hipertensi 

Nominal 

Penurunan 

Fungsi 

Kognitif 

Penurunan nilai 

fungsi kognitif 

berdasarkan 

pemeriksaan 

MoCA-Ina 

Montreal 

Cognitive 

Assesment 

Pemeriksaan 

MoCa yang 

dilakukan 

oleh peneliti. 

Menurun= 

nilai 

pemeriksaan 

MoCA-Ina 

<26 

Normal= nilai 

pemeriksaan 

MoCA-Ina 26-

30 

Ordinal 

      

 

3.8 Pengolahan dan Analisis Data 

3.8.1. Pengolahan Data 

Data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data diubah ke 

dalam bentuk tabel kemudian data diolah menggunakan perangkat 

lunak. Proses pengolahan data menggunakan program komputer ini 

terdiri dari beberapa tahap, yaitu: 

a. Editing 

Editing adalah proses pengecekan dan perbaikan isian formulir atau 

kuesioner. Pada proses ini dipastikan semua pertanyaan kuesioner 
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sudah terjawab, jawaban relevan dengan pertanyaan, dan jawaban 

konsisten dengan jawaban pertanyaan yang lain. 

b. Coding 

Setelah semua kuesioner diedit, kemudian dilakukan pengodean 

atau coding, yaitu mengubah data yang berbentuk huruf atau 

kalimat menjadi data angka. Coding sangat berguna untuk proses 

memasukkan data (data entry). 

c. Data Entry atau Processing 

Jawaban-jawaban yang sudah diubah dalam bentuk kode disebut 

dengan data. Data ini kemudian dimasukkan ke dalam program 

komputer. 

d. Cleaning 

Setelah semua data dimasukkan ke dalam program komputer, proses 

selanjutnya adalah pembersihan data (data cleaning) yaitu 

pengoreksian data sehingga tidak ada kesalahan kode atau 

ketidaklengkapan  (Notoatmodjo, 2012). 

 

3.8.2. Analisis Data 

Analisis statistik pada penelitian ini menggunakan program statistik 

dengan menggunakan analisis univariat untuk menilai normalitas data 

dan analis bivariat untuk menilai hubungan antara variabel bebas dan 

terikat 
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a. Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan untuk menggambarkan distribusi 

frekuensi masing-masing variabel, baik bebas, dan variabel terikat. 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan perhitungan statistik sederhana yaitu persentasi atau 

proporsi. 

 

b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dapat dilakukan dengan uji non parametrik yaitu 

Chi-Square untuk mengetahui hubungan (Dahlan, 2011) yang 

signifikan antara masing-masing variabel bebas dan variabel terikat. 

Dasar pengambilan hipotesis penelitian berdasarkan pada signifikan 

(nilai p) yaitu:  

a. Jika nilai p > 0,05 maka hipotesis penelitian ditolak.  

b. Jika nilai p ≤ 0,05 maka hipotesis penelitian diterima.  

 

Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan case control, 

yang bertujuan untuk mencari faktor resiko dengan melihat nilai 

odds ratio. Odds Ratio (OR) adalah ukuran asosiasi paparan (faktor 

resiko) dengan kejadian penyakit; dihitung dari angka kejadian 

penyakit pada kelompok beresiko (terpapar faktor resiko) dibanding 

angka kejadian penyakit pada kelompok yang tidak beresiko (tidak 

terpapar faktor resiko). 

 



51 
 

3.9 Ethical Clearance 

Penelitian ini telah dikaji dan dinyatakan memenuhi kaidah etik penelitian 

oleh KEPK FK Unila dengan surat keterangan lolos kaji etik nomor 

2359/UN26/8/DT/2015, adapun ketentuan etik yang telah ditetapkan sebagai 

berikut:  

a. Persetujuan riset (informed consent)  

Informed consent merupakan proses pemberian informasi yang cukup dan 

dapat dimengerti oleh responden mengenai keikutsertaan dalam suatu 

penelitian. Hal ini meliputi pemberian informasi kepada responden 

mengenai hak dan kewajiban dalam suatu penelitian, serta 

mendokumentasikan sifat kesepakatan dengan cara menandatangani 

lembar persetujuan bila responden bersedia diteliti.  

b. Tanpa nama (Anonymity)  

Tidak mencantumkan nama responden dan hanya menuliskan inisial atau 

pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian yang akan disajikan. 

c. Kerahasiaan (Confidentiality)   

Tanggung jawab peneliti untuk melindungi semua informasi ataupun data 

yang dikumpulkan selama dilakukannya penelitian. 

 


