
 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analitik observasional dengan 

pendekatan cross sectional dimana data antara variabel independen dan dependen 

diambil dalam waktu yang bersamaan 

 
3.2  Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian akan dilaksanakan di Rumah Sakit Abdul Moeloek, Rumah Sakit 

Dinas Kesehatan Tentara Bandar lampung, Rumah Sakit Pertamina Bintang 

Amin dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. A. Dadi Tjokrodipo pada bulan 

Oktober 2015. 

 

3.3  Populasi dan Sampel Penelitian 

 

Populasi penelitian adalah semua pasien apendisitis di Rumah Sakit Abdul 

Moeloek, Rumah Sakit Dinas Kesehatan Tentara Bandar lampung, Rumah 

Sakit Pertamina Bintang Amin dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. A. Dadi 

Tjokrodipo. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik consecutive sampling. Consecutive sampling ini 

merupakan jenis nonprobability sampling yang paling baik, dan sering 
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merupakan cara termudah. Sebagian besar penelitian klinis (termasuk uji 

klinis) menggunakan teknik ini untuk pemilihan subjeknya. (Sastroasmoro, 

2008). Dengan menggunakan teknik tersebut, maka populasi memiliki 

kesempatan yang sama untuk dilakukan penelitian yang memenuhi kriteria 

inklusi dijadikan sebagai sampel penelitian. Penentuan jumlah sampel dapat 

dilakukan dengan cara penghitungan statistik yaitu dengan menggunakan 

rumus slovin. 

Adapun estimasi besar sampel dengan menggunakan rumus Slovin: 

  
 

       
 

 

Keterangan  

n  = Ukuran sample 

N  = Ukuran populasi rata-rata pasien apendisitis Rumah Sakit     

d  = Nilai presisi yang diambil berdasarkan ketentuan yaitu 

    0,05 

 

 

 

  
  

           
 

  
  

         
 

          
     

 

  
  

           
 

  
  

      
 

        
 

     

 

 

 

Pasien apendisitis di Rumah sakit Abdul Moloek dengan N = 11 maka 

berdasarkan hasil pengitungan tersebut didapatkan estimasi besar sampel 
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sebanyak 11. Untuk pasien apendisitis di Rumah Sakit Dinas Kesehatan 

Tentara dengan N= 10 didapatkan estimasi besar sampel sebanyak 10  untuk  

Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 

A. Dadi Tjokrodipo dengan N= 10  didapatkan estimasi besar sampel 

sebanyak 10 per Rumah Sakit berdasarkan rumus yang sama. Jadi, sampel 

yang dibutuhkan sebanyak 41 orang. 

 

 

3.4  Kriteria Inklusi dan Ekslusi 

 

1. Kriteria inklusi : 

a. Pasien terdiagnosis apendisitis  

b. Bersedia menjadi responden 

c. Mengisi informed consent 

2. Kriteria eksklusi : 

a. Responden tidak kooperatif 

 

 

 

3.5  Variabel Penelitian 

 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. 

Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah Hubungan 

Ketidakcukupan serat . Adapun variabel terikat berupa kejadian apendisitis. 
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3.6  Definisi Operasional 

 

Tabe1 3.1.Definisi Operasional 

No Variabel Definisi  Alat ukur Cara Ukur Hasil Ukur Skala Ukur 

1 Apendisitis Pesien yang 

mengalami 

peradangan 

pada apendiks 

vermiformis 

yang telah 

ditegakan 

diagnosis.  

 

Rekam 

medik  

Observasi 0= 

menderita 

apendisitis 

1= tidak 

menderita 

apendisitis 

Nominal 

2 Serat Asupan serat 

yang 

dikonsumsi 

oleh penderita 

apendisitis 

Kuesioner  Wawancara  0= serat 

tidak 

tercukupi 

(<38 g/hari 

untuk laki-

laki dan <32 

g/hari untuk 

perempuan) 

 

1= serat 

tercukupi 

(≥38 g/hari 

untuk laki-

laki dan ≥32 

g/hari untuk 

perempuan) 

Nominal 
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Tabel 3.2 Contoh penghitungan serat menggunakan food frequency semi 

quantitatif Ny. N 

 
Jenis makanan Kandungan 

serat/100 gram 

(sumber : 

DKBM) 

Frekuensi Ukuran 

rumah 

tangga 

Kandungan 

serat dalam 

sehari 
hari minggu bulan 

Nasi putih 5,9 2 x 14 x 60 x 1 piring 

sedang 

(100gram) 

5,9 x 60 : 30 = 

11,8 

Tempe 4,2 - 3 x (satu 

kali 

makan 2 

potong) 

12 x 2 potong 

(100 gram) 

12 x 2 : 2 x 4,2 

: 30 = 1,68 

Tumis 

kangkung  

0 - 2 x 6 x 1 mangkok 

(100 gram) 

8 x 0 : 30 = 0 

Bayam bening 1,1 - 3 x 12 x 1 mangkok 

(100 gram) 

12 x 1,1 : 30 = 

0,44 

Ubi 4,2 - 2 x (satu 

kali 

makan 2 

potong 

ubi) 

8 x 2 potong 

ubi (100 

gram) 

8 x 2: 2 x 4,2 : 

30 = 1,12 

Jeruk 3,14 1 x 7 x 30 x 1 jeruk 

ukuran 

sedang 

(100 gram) 

30 x 3,14 : 30 = 

3,14 

Total       18,18 

gram/serat 

 

Total asupan serat Ny.N dalam 1 hari adalah 11,8 + 1,68 + 0 + 0,44 + 1,22 + 3,14 

= 18,18 ( termasuk kategori tidak cukup serat) 
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3.7 Prosedur dan Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.Alur Penelitian 

 

3.8  Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data akan diubah ke 

dalam bentuk tabel, kemudian data diolah menggunakan program statistik 

pada komputer. 

Proses pengolahan data menggunakan program komputer ini terdiri 

beberapa langkah : 

a. Coding, untuk mengkonversikan (menerjemahkan) data yang 

dikumpulkan selama penelitian kedalam simbol yang cocok untuk 

keperluan analisis.  

1. Tahap Persiapan Pembuatan proposal, 

perijinan, 

2. Tahap Pelaksanaan 
Koordinasi dengan bagian 

poli bedah rumah sakit 

Penyebaran Kuesioner 

 

3. Tahap Pengolahan 

Data 

Melakukan input data  

Analisa dengan SPSS 
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b. Data entry, memasukkan data kedalam komputer. 

c. Verifikasi, memasukkan data pemeriksaan secara visual terhadap data 

yang telah dimasukkan kedalam komputer. 

d. Output komputer, hasil yang telah dianalisis oleh computer kemudian 

dicetak.  

2. Analisis Data 

Analisis statistika untuk mengolah data yang diperoleh akan menggunakan 

program computer dimana akan dilakukan 2 macam analisa data, yaitu 

analisa univariat dan analisa bivariat. 

a. Analisa Univariat 

Analisa ini digunakan untuk menentukan distribusi frekuensi variabel 

bebas dan variabel terkait. 

b. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara variable bebas dengan variabel terikat dengan 

menggunakan uji statistik uji Chi Square. Dengan uji altenatif uji 

Fisher. Uji Chi Square hanya digunakan pada data diskrit (data 

frekuensi atau data kategori) atau data kontinu yang telah 

dikelompokkan menjadi kategorik. Dasar pengambilan keputusan 

adalah terbukti yang kemudian diolah dan dianalisis menggunakan 

komputer. 
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3.9 Etika Penelitian 

 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti memberikan surat ijin permohonan 

penelitian kepada pihak rumah sakit dengan memperhatikan etika penelitian, 

yang meliputi : 

1. Informed consent 

Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan 

responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. Informed 

consent tersebut diberikan sebelum penelitian dengan memberikan lembar 

persetujuan untuk menjadi responden. Tujuannya adalah supaya subjek 

mengerti maksud dan tujuan penelitian. Jika subjek bersedia, maka 

responden harus menandatangani lembar persetujuan, jika responden tidak 

bersedia, maka peneliti harus menghormati hak responden.  

2. Anonimity (tanpa nama)  

Dalam penggunaan subjek penelitian dilakukan dengan cara tidak 

memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar kuesioner 

dan hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil 

penelitian yang akan disajikan.  

3. Confidentiality (kerahasiaan)  

Peneliti memberikan jaminan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi 

maupun masalah-masalah lainnya yang berhubungan dengan responden. 

Hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset. 


