
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Desain Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional yang bersifat analitik 

dengan pendekatan cross sectional yaitu desain penelitian dengan pengukuran 

variabel yang dilakukan satu waktu saja (Notoatmodjo,2010) untuk 

mengetahui hubungan obesitas dengan kadar HbA1c pasien DM Tipe 2 di 

Laboratorium Patologi Klinik RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi 

Lampung. 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

1. Waktu Penelitian 

 

Penelitian telah dilakukan pada 22 November 2012 sampai dengan          

17 Januari 2013. 
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2. Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Patologi Klinik RSUD dr. H. 

Abdul Moeloek Provinsi Lampung. 

 

C. Populasi dan Sampel 

 

 

 

1. Populasi 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah pasien diabetes melitus tipe 2 yang 

melakukan pemeriksaan kadar HbA1c di Laboratorium Patologi Klinik 

RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung. Data populasi pasien 

DM tipe 2 yang melakukan pemeriksaan HbA1c dalam satu hari sekitar 1-

2 pasien. Sehingga selama 1 bulan jumlah pasien DM tipe 2 yang 

memeriksakan HbA1c berkisar antara 25-50 pasien. 

  

2. Sampel 

 
 

Sampel pada penelitian ini adalah pasien diabetes melitus tipe 2 yang 

melakukan pemeriksaan kadar HbA1c di Laboratorium Patologi Klinik 

RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung selama periode penelitian 

30 hari. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara accidental 

sampling, yaitu mengambil kasus atau responden yang kebetulan ada atau 

tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian. Seberapapun 
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banyaknya sampel yang ada pada waktu penelitian akan dijadikan sampel 

penelitian (Notoatmodjo, 2010). Ciri penelitian cross sectional pada 

penelitian di rumah sakit, besarnya sampel tidak dihitung, tetapi 

ditentukan berdasarkan periode tertentu (Budiarto, 2004). 

 

Adapun kriteria inklusi pada penelitian ini meliputi: 

a. Pasien diabetes melitus tipe 2  

b. Melakukan pemeriksaan kadar HbA1c 

c. Bersedia menjadi responden 

 

Dan kriteria eksklusi pada penelitian ini meliputi : 

a. Pasien dengan anemia berat (laki-laki: Hb < 13,5 mg/dl ; wanita: Hb 

<12 mg/dl) 

b. Pasien dengan riwayat penyakit liver, ginjal, dan perdarahan  

 

 

 

D. Identifikasi Variabel 

 

 

 

Adapun variabel pada penelitian ini adalah: 

a. Variabel independen : obesitas pada pasien DM tipe 2 

b. Variabel dependen : kadar HbA1c  
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E. Definisi Operasional 

 

Tabel 6. Definisi Operasional 

 

Variabel 
Definisi 

Operasional 
Cara Ukur Alat Ukur Skala Keterangan 

Obesitas 

pada 

pasien 

DM 

tipe 2 

Status gizi 

pasien 

diabetes 

melitus tipe 2 

yang di hitung 

menurut 

Rumus 

IMT=BB/TB
2
, 

dimana BB 

adalah berat 

badan dalam 

kilogram dan 

TB adalah 

tinggi badan 

dalam meter, 

dengan hasil 

>25 kg/m
2
. 

Antropometri Timbangan 

berat badan 

dan 

pengukur 

tinggi 

badan 

dengan 

microtoise 

Kategorik 

 

Dari hasil 

pengukuran 

ditentukan 

kriteria 

obesitas 

berdasarkan : 

1. <25 kg/m
2 
= 

tidak 

2. >25 kg/m
2
 = 

ya 

Kadar 

HbA1c 

Melihat 

kontrol 

glikemik 

pasien DM 

tipe 2 dengan 

mengukur 

konsentrasi 

glukosa darah 

rata-rata 

selama periode 

1-3 bulan 

Pengukuran 

Laboratoris 

Immuno-

assay 

Kategorik 

 

1. Dari hasil 

pengukuran, 

ditentukan 

kriteria 

berdasarkan: 

1. ≤ 7% =  

Baik 

2. >7%= 

Buruk 

(ADA, 2012) 
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F. Metode Pengumpulan Data 

 

 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer yaitu 

penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, dan pengukuran lingkar 

pinggang pasien diabetes melitus tipe 2 yang sedang memeriksakan kadar 

HbA1c di Laboratorium Patologi Klinik RSUD dr. H. Abdul Moeloek 

Provinsi Lampung sebagai dasar perhitungan indeks massa tubuh dan lingkar 

pinggang pasien, serta data sekunder yaitu melihat rekam medis dan laporan 

hasil pemeriksaan HbA1c pasien tersebut. 

 

 

G. Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

 

 

Penelitian dilakukan dalam 4 (empat) tahap, yaitu: 

 

a. Tahap Persiapan 

Pelaksanaan penelitian diawali dengan survei tempat dan survei pasien, 

serta meminta izin kepada pihak pimpinan di RSUD dr. H. Abdul Moeloek 

Provinsi Lampung untuk melakukan penelitian. 

 

b. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: 

1) Meminta kesediaan responden untuk menjadi subjek penelitian (diukur 

tinggi badan , ditimbang berat badan, dan diukur lingkar pinggangnya) 

dengan informed consent. 
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2) Mengumpulkan data dengan melakukan pengukuran tinggi badan, 

berat badan, dan lingkar pinggang  pasien secara langsung oleh 

peneliti. 

 

3) Mengumpulkan data hasil pemeriksaan HbA1c pasien yang bersedia 

menjadi subjek penelitian dari laboratorium dan melihat rekam medis 

pasien. 

 

4) Menghitung indeks massa tubuh dengan rumus :  

IMT = BB(kg)/TB(m
2
) 

 

c. Pengolahan dan analisis data 

 

d. Kesimpulan 

 

H. Pengolahan dan Analisis Data 

 

 

Data diperoleh dengan cara mempelajari data primer berupa hasil perhitungan 

indeks massa tubuh dan data lingkar pinggang pasien DM tipe 2 di 

Laboratorium Sentral RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung. 

 

1. Pengolahan Data 

Data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data akan diubah ke 

dalam bentuk tabel, kemudian data diolah menggunakan alat bantu 
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perangkat lunak SPSS for Windows. Selanjutnya, proses pengolahan data 

menggunakan program komputer ini terdiri dari beberapa langkah: 

a. Coding, untuk menerjemahkan data yang dikumpulkan selama 

penelitian ke dalam simbol yang cocok untuk keperluan analisis. 

b. Data Entry, memasukkan data ke dalam komputer. 

c. Verifying, melakukan pemeriksaan secara visual terhadap data yang 

telah dimasukkan ke dalam komputer. 

d. Computer Output, hasil analisis yang telah dilakukan oleh komputer 

kemudian dicetak. 

 

2. Analisis Data 

Dengan melihat data yang diperoleh, data akan diolah dengan alat bantu 

perangkat lunak SPSS for Windows. Untuk analisis data digunakan analisis 

data univariat & analisis bivariat. 

a. Analisis data univariat adalah analisis data untuk mengetahui 

gambaran masing-masing variabel, yaitu indeks massa tubuh, obesitas 

menurut indeks massa tubuh, dan kadar HbA1c, serta gambaran 

obesitas sentral menurut lingkar pinggang pasien diabetes melitus tipe 

2  di Laboratorium Patologi Klinik RSUD dr. H. Abdul Moeloek 

Provinsi Lampung. 

 

b. Analisis data bivariat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan antara obesitas menurut indeks massa tubuh dengan kadar 
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HbA1c pada pasien diabetes melitus tipe 2 di Laboratorium Patologi 

Klinik RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung. 

 

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik Chi Square yaitu: 

𝑥2 =
Σ(𝑓𝑜 − 𝑓ℎ)2

𝑓ℎ
 

 

 

Keterangan: 

x
2
 = Kai kuadrat 

fo = Frekuensi hasil observasi dari sampel penelitian 

fh = Frekuensi yang diharapkan pada populasi penelitian dengan      

   α = 0,05 

 

Tetapi bila tidak memenuhi syarat uji chi square, yakni bila terdapat sel 

yang memiliki nilai expected < 5 lebih dari 20 %, maka digunakan uji 

alternatifnya, yaitu Uji Fisher  (untuk tabel 2x2) (Dahlan, 2009). 


