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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan metode 

rancangan kasus kontrol (case control) yaitu suatu penelitian yang 

menggunakan pendekatan retropective yang berguna untuk mengetahui 

bagaimana faktor risiko mempengaruhi kasus (Notoatmodjo, 2010). Studi 

kasus kontrol dilakukan dengan mengindentifikasi kelompok kasus dan 

kelompok kontrol, kemudian secara retrospektif diteliti faktor-faktor risiko 

yang mungkin dapat menerangkan apakah kasus dan kontrol dapat terkena 

paparan atau tidak. Sumber data penelitian menggunakan data sekunder dari 

rekam medis dan wawancara dengan kuisioner. Penelitian ini bertujuan untuk 

meneliti determinan sosial penderita TB paru sebagai faktor risiko kejadian 

TB paru di Puskesmas Panjang. Desain penelitian kasus kontrol adalah 

sebagai berikut: 

3.2 Tempat dan waktu 

Penelitian dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Panjang Bandar Lampung. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan September-Desember 2015. 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 
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 3.3.1 Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan sumber data yang diperlukan dalam 

suatu penelitian (Notoatmojo, 2012). Dalam penelitian ini terdapat dua 

populasi yaitu : 

1. Populasi kasus adalah penderita TB BTA (+) di Puskesmas Panjang 

sejumlah 40 kasus terhitung periode April-Agustus tahun 2015.  

2. Populasi kontrol adalah berasal dari penduduk yang sehat yang 

tidak memiliki gejala klinis tuberkulosis paru yang di konfirmasi 

dengan kuisioner skrining TB dan bertempat tinggal di Kecamatan 

Panjang. 

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap mewakili sebuah 

populasi yang akan diteliti yang memenuhi kriteria inklusi.  

3.3.2.1  Sampel Kasus 

Pemilihan sampel pada kelompok kasus digunakan total 

sampling yang berarti keseluruhan populasi menjadi sampel 

penelitian. Kelompok kasus berjumlah 40 kasus TB BTA (+). 

 

Sampel minimal kasus ditentukan menggunakan rumus Slovin, 

sebagai berikut : 
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n :  jumlah sampel 

N :  jumlah populasi (Penderita TB BTA (+) periode April - 

 Agustus yang berjumlah 40 kasus). 

e :  batas toleransi kesalahan (error tolerance) 

 

Didapatkan perhitungan sebagai berikut : 

 

 

 

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus tersebut jumlah 

sampel minimal kasus yang harus didapatkan pada penelitian ini 

adalh sebanyak 36 responden agar data penelitian ini bermakna 

secara statistik. 

 

3.3.2.2  Sampel Kontrol 

Jumlah sampel kontrol pada penelitian ini menggunakan 

perbandingan kelompok kasus : kelompok kontrol yaitu 1 : 1. 

Pemilihan perbandingan 1 : 1 dikarenakan alasan teknis 

penelitian ini, yaitu masalah penghematan waktu penelitian, dan 

selain itu untuk memudahkan peneliti dalam proses pengambilan 

data penelitian. Jumlah sampel kontrol sama dengan jumlah 

sampel kasus yaitu 40 responden. Diharapkan dengan jumlah 

kelompok kontrol sebesar 40 dapat meminimalisir kurangnya 
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jumlah sampel apabila terdapat beberapa sampel yang drop out 

dari penelitian ini.   

 

Sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive 

sampling, yaitu dengan memilih sampel berdasarkan kriteria 

tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Kelompok kontrol 

dalam penelitian ini akan diambil dengan memilih sampel 

berdasarkan jarak rumahnya dengan kelompok kasus yaitu 

sejauh sepuluh rumah. Pemilihan yang berjarak sepuluh rumah 

dari sampel kasus yaitu bertujuan agar terdapat perbedaan 

karakteristik antara sampel kasus dan sampel kontrol, namun 

kedua sampel tetap memiliki pajanan yang sama dengan harapan 

akan bermakna secara statistik. Selain itu alasan lain cara 

pengambilan data berdasarkan purposive sampling dan 

pemilihan sampel kontrol berdasarkan letak rumah adalah 

dikarenakan ketidak tersediaan data yang lengkap mengenai 

suspek TB di Puskesmas Panjang dan ketidak tersediaan data 

kependudukan pada beberapa kelurahan di Kecamatan Panjang.  

3.3.3  Teknik Pengambilan Sampel 

3.3.3.1 Sampel Kasus  

Pada sampel kasus, ditentukan berdasarkan rekam medis 

penderita TB paru BTA (+) yang dimiliki oleh Puskesmas 

Panjang, dengan jumlah 40 responden. Cara pengambilan data 
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penelitian menggunakan data primer, atau data yang diperoleh 

langsung dari sampel penelitian. Pada penelitian ini peneliti 

akan mendatangi rumah sampel kasus satu persatu guna 

mendapatkan data penelitian.  

3.3.3.2 Sampel Kantrol  

Pada sampel kontrol, ditentukan berdasarkan jarak rumahnya 

dari sampel kasus, jarak yang ditentukan adalah sejauh 10 

rumah kearah kanan atau kiri. Cara pengambilan data penelitian 

menggunakan data primer, atau data yang diperoleh langsung 

dari sampel penelitian. Sama seperti sampel kasus, peneliti akan 

langsung mendatangi rumah responden pada sampel kontrol 

yang sebelumnya telah dihitung terlebih dahulu untuk 

mendapatkan data penelitian. 

3.3.4  Kreteria Inklusi dan Eksklusi 

Kriteria inklusi adalah kriteria yang ditetapkan sebelum penelitian 

dilakukan guna menentukan apakah seseorang dapat berpartisipasi atau 

dapat dimasukan kedalam penelaahan yang sistematis. Sedangkan 

kriteria ekslusi adalah sebuah kriteria atau standar pengecualian yang 

digunakan untuk menyingkirkan subjek ataupun objek yang tidak dapat 

berpartisipasi dalam suatu penelaahan yang sistematis. 

  

3.3.4.1 Kriteria Kasus 



40 

 

  1.  Kriteria Inklusi 

a. Responden merupakan penderita TB BTA(+) periode April-

Agustus tahun 2015 yang tercatat di Puskesmas Panjang 

Bandar Lampung. 

                      2.  Kriteria Eksklusi 

a.   Alamat tempat tinggal responden tidak dapat ditemukan. 

b. Responden memiliki anggota keluarga yang menderita 

TB BTA (+) dan sudah termasuk kedalam sampel 

penelitian. 

c.    Responden meninggal dunia. 

 3.3.4.2 Kriteria Kontrol 

1.  Kriteria Inklusi 

a. Responden tidak memiliki gejala klinis TB paru. 

b. Responden tidak terinfeksi TB paru yang di konfirmasi 

kuisioner skrining TB. 

c. Jarak rumah responden dengan masing - masing 

kelompok kasus yaitu sejauh sepuluh rumah. 

 2.  Kriteria Eksklusi 

a. Responden yang tinggal satu rumah dengan penderita TB 

BTA(+). 

 

 

3.4 Identifikasi Variabel 
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 Variabel pada penelitian ini ada dua jenis, yaitu : 

1. Variabel Bebas (Independen) 

Variabel Independen pada penelitian ini adalah determinan sosial 

penderita TB yang meliputi pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan 

kelas sosial. 

2. Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kejadian TB. 

3.5  Definisi Operasional 

Tabel 3.1. Definisi Operasional 

No. Variabel Definisi 

Operasional 

Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

1 Kejadian 

TB BTA(+) 

Diagnosis TB 

yang dibuat 

oleh dokter 

Puskesmas. 

Observasi Rekam 

Medis 

1 = TB BTA+ 

0 = tidak TB 

Ordinal 

 

2. Determinan Sosial 

A Pendidikan Variabel yang 

menilai 

tonggak 

pendidikan 

seperti 

penyelesaian 

sekolah dasar 

atau tinggi , 

ijazah 

pendidikan 

tinggi , atau 

yang sederajat 

(Solar & 

Irwin, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Kuisioner 1 = tidak lulus 

9 tahun 

pendidikan. 

0 =  lulus 9 

tahun 

pendidikan  

(Peraturan 

Pemerintah 

Republik 

Indonesia 

Nomor 47 

Tahun 2008). 

Ordinal 
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No. Variabel Definisi 

Operasional 

Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

B Pekerjaan Refleksi dari 

tempat 

seseorang 

dalam 

masyarakat 

yang berkaitan 

dengan status 

sosial mereka , 

pendapatan 

dan 

intelektualitas 

(Solar & 

Irwin, 2007). 

 

Wawancara Kuisioner 1 = tidak 

bekerja 

0 = bekerja 

Ordinal 

C Pendapatan Posisi yang 

ditentukan 

langsung dari 

komponen 

sumber daya 

material (Solar 

& Irwin, 

2007). 

Wawancara Kuisioner 1 = dibawah 

pendapatan 

perkapita 

perbulan (Rp. 

484.564) 

0= diatas 

pendapatan 

perkapita 

perbulan  (Rp. 

484.564) 

(BPS, 2014)  

 

Ordinal 

D Kelas 

Sosial 

Kepemilikan 

atau kontrol 

atas sumber 

daya produktif 

(fisik, 

keuangan, dan 

organisasi) 

(Solar & 

Irwin, 2007). 

Wawancara Kuisioner 1 = tidak 

punya 

sumber daya 

produktif 

0 = punya 

sumberdaya 

produktif 

(Solar & 

Irwin, 2007). 

Ordinal 

 

3.6  Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini akan dilakukan pengumpulan data melalui dua cara, yaitu 

melalui data sekunder dan data primer.  

 

1. Pengumpulan Data Sekunder 
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Pada pengumpulan data sekunder penderita TB BTA (+) diambil melalui 

data Rekam Medis Puskesmas Panjang periode bulan April sampai dengan 

bulan Agustus tahun 2015. 

2. Pengumpulan Data Primer 

Pada pengumpulan data primer pada penelitian ini akan dilakukan pada 

kedua kelompok baik pada kelompok kasus ataupun pada kelompok 

kontrol. Pada kelompok kasus akan dilakukan wawancara menggunakan 

kuisioner determinan sosial yang sebelumnya telah dilakukan uji validitas 

dan reabilitas oleh Dr. Dyah Wulan Sumekar Rengganis Wardani, SKM., 

M.Kes. Sedangkan pada kelompok kontrol sebelum dilakukannya 

wawancara dengan kuisioner determinan sosial akan dilakukan skrining 

awal guna menentukan apakah sampel dapat diambil sebagai responden 

menggunakan kuisioner skrining TB yang telah dilakukan uji validitas dan 

reabilitas sebelumnya. Hasil uji validitas dan reabilitas kuisioner skrining 

TB adalah sebagai berikut, pada hasil validitas yang terdiri dari 7 

pertanyaan, terdapat satu pertanyaan yaitu P5 (r = -0.202) yang nilainya 

lebih rendah dari nilai r tabel ( r = 0,514). Sehingga pertanyaan P5 tidak 

valid, sedangkan untuk pertanyaan P1, P2, P3, P4, P6,  dan P7 dinyatakan 

valid. Pada uji reabilitas nilai r Alpha 0,912 lebih besar dibandingkan 

dengan r tabel, maka keenam pertanyaan diatas dinyatakan reliabel (hasil 

pada lampiran). Responden dinyatakan dapat mengikuti penelitian ini 

apabila dari ke enam pertanyaan yang ditanyakan, responden mendapatkan 

jumlah skor minimal atau 6, dan dinyatakan tidak dapat mengikuti 
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penelitian ini apabila jumlah skor yang terkumpul dari pertanyaan tersebut 

> 6.  

3.7  Pengolahan dan Analisis Data 

3.7.1. 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: 

1.  Editing 

Editing adalah proses pengecekan dan perbaikan isian formulir atau 

kuesioner. Pada proses ini dipastikan semua pertanyaan kuesioner 

sudah terjawab, jawaban relevan dengan pertanyaan, dan jawaban 

konsisten dengan jawaban pertanyaan yang lain. 

2.  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). 

3.  Data Entry atau Processing 

Jawaban-jawaban yang sudah diubah dalam bentuk kode disebut 

dengan data. Data ini kemudian dimasukkan ke dalam program 

komputer. 

4.  Tabulasi 
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Setelah semua data dimasukkan ke dalam program komputer, 

proses selanjutnya adalah pembersihan data (data cleaning) yaitu 

pengoreksian data sehingga tidak ada kesalahan kode atau ketidak 

lengkapan  (Notoatmodjo 2010). 

3.7.2. 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 

1. 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. 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dapat dilakukan dengan uji Chi-Square. Pada 

penelitian ini analisis terdiri dari 2 tahap. Tahap I yaitu uji untuk 

mengetahui hubungan antara masing-masing variabel bebas dan 

variabel terikat. Dasar penentu adanya hubungan penelitian 

berdasarkan pada signifikan (nilai p) yaitu:  

1. Jika nilai p > 0,05 maka tidak terdapat hubungan.  

2. Jika nilai p ≤ 0,05 maka terdapat hubungan.  
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Tahap II uji untuk mengetahui besar risiko antara masing-masing 

variabel bebas dan variabel terikat. Dimana variabel yang pada tahap 

I mempunyai p < 0,05 untuk selanjutnya dilihat nilai OR. Odds Ratio 

(OR) adalah ukuran asosiasi paparan (faktor risiko) dengan kejadian 

penyakit; dihitung dari angka kejadian penyakit pada kelompok 

berisiko (terpapar faktor risiko) dibanding angka kejadian penyakit 

pada kelompok yang tidak berisiko (tidak terpapar faktor risiko). 

Pada penelitian ini hipotesis akan diterima bila OR > 1. 

3.8 Prosedur Penelitian 

 3.8.1 Persiapan Penelitian 

1. Persiapan alat dan bahan penelitian guna menunjang kelangsungan 

penelitian ini. Alat dan bahan meliputi : 

a. Kuisioner determinan sosial yang telah dilakukan uji validitas 

dan reliabilitas oleh Dr. Dyah Wulan Sumekar Rengganis 

Wardani, SKM., M.Kes. 

b. Pada kuisioner skrining TB yang terdiri dari 6 buah pertanyaan 

telah dilakukan pengujian isi konten oleh pembimbing dan 

telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan 

oleh peneliti. Pada hasil uji validitas dan reabilitas didapatkan r 

hasil (r=0,912) > dari r tabel (r=0,514), maka keenam 

pertanyaan dinyatakan reliabel. 

c. Alat tulis. 
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2. Mengurus perizinan penelitian di Puskesmas Panjang Bandar Lampung. 

3. Mengurus Etical Clearance penelitian di Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung. 

  

3.8.2 Proses Penelitian 

1. Menentukan responden yang akan terlibat dalam penelitian. 

2. Memberikan lembar persetujuan sebagai responden penelitian. 

3. Melakukan konfirmasi pada kelompok kontrol dengan kuisioner 

skrinning TB. 

4. Memberikan kuisioner penelitian pada kedua kelompok setelah semua 

kriteria inklusi terpenuhi. 

5. Pengumpulan dan analisis data penelitian. 
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3.8.3 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Gambar 3.1. Alur Penelitian. 

 

3.9  Ethical Clearance 

Penelitian ini telah mendapat persetujuan dari tim etik Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung dengan No : 12/UN26/8/DT/2015, adapun ketentuan 

etik yang telah ditetapkan adalah persetujuan riset yang berisi pemerian 

informasi kepada responden mengenai keikut sertaan responden dalam 

penelitian, tanpa nama (anonymity) yaitu tidam mencantukan nama 

Persiapan 

Penelitian 

Analisis data 

penelitian yang 

meliputi 

editing, coding 

dan tabulating 

Pengumpulan 

data penelitian 

Proses 

penelitian 

 Perisapan proposal 

 Kuisioner yang di validasi 

 Perizinan 

 Etical clearce 

Analisis 

univarat dan 

bivariat 

Penentuan responden penelitian 

Pemberian lembar inform 

consent 

Pemberian kuisioner penelitian  
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responden, menuliskan inisial pada lembar pengumpulan data dan 

kerahasiaan (Confidentiality) yaitu kewajiban unutk tetap menjaga penelitian 

ini agar tidak tersebar luas mengenai identitas responden ataupun isi 

wawancara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


