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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuasi eksperimental 

dengan desain pretest dan posttest dengan kelompok kontrol, yaitu untuk 

menilai lansia yang berpuasa daud dibandingkan dengan lansia yang tidak 

berpuasa daud.   

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan mulai dari Desember 2016 sampai dengan januari 

2017 bertempat di Kabupaten Sleman, Daerah istimewa Yogyakarta.  

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi Penelitian 

Populasi dari penelitian ini adalah laki-laki atau perempuan pre lansia dan 

lansia atau seorang laki-laki atau perempuan yang berusia lebih dari 50 tahun 

yang tinggal di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.  

3.3.2 Sampel Penelitian 

Prosedur pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan 

sampling non-probabilitas yaitu Consecutive Sampling tanpa randomisasi. 

Sampel penelitian ini adalah laki-laki dan perempuan yang berusia lebih dari 50 

tahun yang tinggal di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang 

memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Sampel akan dibagi menjadi 

dua kelompok yaitu kelompok lansia yang berpuasa daud dan kelompok lansia 

yang tidak berpuasa daud sebagai kontrol. 

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah : 

 Berusia lebih dari 50 tahun  

 Seseorang yang sehat, yaitu seseorang dengan kadar gula darah normal 

kurang dari 200 mg/dl dan hemoglobin normal untuk wanita 12-16 gr/dl 

dan untuk pria 14-18 gr/dl. 
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Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah : 

 Sakit selama menjalani penelitian sehingga menyebabkan sampel tidak 

melakukan puasa 

Untuk menghitung besar sampel dalam penelitian ini digunakan rumus 

perhitungan sampel tidak berpasangan, perhitungannya yaitu sebagai 

berikut : 

                                                      N1=N2=2 [
(𝑍𝛼+𝑍𝛽)𝑆

𝑋1−𝑋2
]

2

 

                        = 2 𝑋 10,153 

                                                                          = 20,3 (dibulatkan menjadi 21 orang) 

 

Keterangan :  

Zα  = Simpang baku alfa (kesalahan 5%, satu arah) = 1,96 

Zβ  = Simpang baku beta (power 80%) = 0,84 

𝑋1 − 𝑋2 = Perbedaan rerata minimal yang dianggap bermakna 

  = 15 

S   = Simpang baku gabungan, dengan rumus : 

 

√
[𝑠1

2𝑥(𝑛1 − 1) + 𝑠2
2𝑥(𝑛2 − 1)]

𝑛1 + 𝑛2 − 2

2

 

 
S1 = Simpang baku kelompok perlakuan (17,8) 

S2 = Simpang baku kelompok kontrol (16,24) 

N1 = Besar sampel kelompok perlakuan (15) 

N2 = Besar sampel kelompok kontrol (15) 

Maka S gabungan adalah : 17,07 

Dengan hasil perhitungan tersebut maka jumlah sampel minimal 

dalam penelitian ini adalah 42 orang (n1+n2). Peneliti menggunakan 50 

responden dalam penelitian ini, yaitu 25 orang pada kelompok puasa dan 25 

orang pada kelompok kontrol. 
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3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah puasa daud. 

3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah tekanan darah. 

3.4.3 Variabel Terkendali 

Variabel terkendali dalam penelitian ini adalah : 

 Usia, diberi batasan usia untuk masing-masing kelompok. 

 Kriteria sehat, diberi batasan sehat untuk masing-masing kelompok 

3.5 Definisi Operasional 

1. Puasa daud didefinisikan sebagai menahan diri dari segala sesuatu yang 

membatalkannya (makan, minum dan bersenggama) dari mulai terbitnya 

fajar shodiq sampai terbenamnya matahari disertai dengan niat bepuasa 

yang dilakukan dengan cara sehari berpuasa, sehari tidak. Puasa daud ini 

dilaksanakan selama 11 kali atau 22 hari.  

2. Lansia sehat yaitu seseorang yang berusia lebih dari 50 tahun dengan gula 

darah dan hemoglobin normal serta tidak memiliki kelainan kardiovaskuler. 

3. Tekanan darah adalah tekanan pada pembuluh nadi sistolik dan diastolik 

yang diukur dengan alat sphygmomanometer raksa dengan satuan mmHg 

dan diukur dalam 24 jam pertama.  

3.6 Instrumen Penelitian 

 a. Skrining subjek penelitian : 

 Alat cek kadar gula darah Gluco-dr 

 Sphygmomanometer raksa 

 Stetoskop 

b. Tahap puasa 

 Alat komunikasi berupa handphone untuk follow up kegiatan puasa 

daud 
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c. Penilaian tekanan darah  

 Penilaian tekanan darah diukur dengan menggunakan 

sphygmomanometer raksa dan stetoskop.  

3.7 Alur Penelitian 

1. Rekruitmen subjek penelitian 

Subjek penelitian direkrut dari seluruh lansia berusia lebih dari 50 

tahun yang bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Masing-masing lansia diberi informasi tentang alur penelitian 

dan ditanya kesediaannya untuk mengikuti penelitian ini, baik itu 

melakukan puasa daud atau tidak melakukan puasa daud selama 22 hari. 

Setelah itu lansia yang sudah bersedia mengikuti penelitian ini akan dinilai 

apakah memenuhi kriteria inklusi lalu menandatangani form informed 

consent.  

2. Skrining dan penetapan subjek 

Skrining subjek penelitian dilakukan untuk menetapkan kelayakan 

sebagai subjek penelitian pada peserta yang sudah menandatangani form 

informed consent. Skrining berupa pemeriksaan tekanan darah, gula darah 

dan pemeriksaan hemoglobin di tempat subjek berada saat itu (masjid, 

rumah atau tempat perkumpulan lansia) di Kabupaten Sleman, Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Setelah subjek penelitian ditetapkan, subjek diberi 

informasi kembali mengenai alu penelitian ini. Kelompok lansia akan 

dibagia menjadi dua, yaitu kelompok yang puasa dan kelompok yang tidak 

puasa.  

3. Pemeriksaan tekanan darah sebelum puasa daud 

Pemeriksaan tekanan darah dilakukan terhadap seluruh subjek 

penelitian menggunakan sphygmomanometer raksa dan stetoskop pada 1 

sampai 3 hari sebelum puasa daud dilakukan.  
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4. Puasa daud 

Puasa daud dilakukan oleh kelompok lansia yang berpuasa yaitu 

dimulai dari hari ke - 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 dan hari ke-22. Kelompok 

yang berpuasa wajib melakukan sahur dan berbuka ketika puasa. Peneliti 

akan melakukan follow up terhadap kegiatan puasa yang dilakukan oleh 

subjek penelitian baik secara langsung yaitu mendatangi rumah subjek di 

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ataupun secara tidak 

langsung menggunakan alat komunikasi menggunakan handphone. 

5. Pemeriksaan tekanan darah setelah puasa daud 

Pemeriksaan tekanan darah dilakukan terhadap seluruh subjek 

penelitian menggunakan alat sphygmomanometer raksa pada hari selesai 

berpuasa daud atau 1 sampai 2 hari setelah puasa daud dilakukan. 

3.8 Analisis Data 

Analisis data dilakukan menggunakan software statistik. Uji normalitas 

dilakukan terlebih dahulu menggunakan uji Shapiro Wilk , jika data mengikuti 

distribusi normal maka akan dilakukan uji independent t-test, tetapi jika data 

tidak mengikuti distribusi normal maka akan dilakukan uji Mann Whitney. 

Tekanan darah diukur pada kedua kelompok dan akan dihitung signifikansinya, 

jika didapatkan p-value kurang dari 0,05 maka dinyatakan terdapat perbedaan 

yang bermakna (siginifikan) pada kelompok yang melakukan puasa daud 

dibandingkan dengan yang tidak melakukan puasa daud terhadap tekanan darah. 

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tekanan darah saat sebelum dan 

sesudah perlakuan, dilakukan uji paired t-test jika data terdistribusi normal. jika 

didapatkan p value kurang dari 0,05 maka dinyatakan terdapat perubahan yang 

bermakna (signifikan) pada tekanan darah saat sebelum dan sesudah perlakuan.  

3.9 Etika Penelitian 

Peneliti mengajukan proposal penelitian kelayakan etik kepada Komisi 

Etika Penelitian Fakultas Kedokteran UII. Selanjutnya dalam merekrut data 

partisipan terlebih dahulu memberikan Informed Consent lengkap dengan bahasa 
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yang dipahami subjek. Jika dalam perjalanan penelitian subjek mengundurkan 

diri, maka itu diperbolehkan. Pengambilan darah dilakukan dengan prosedur 

standar dan oleh ahlinya, sehingga tidak menyakiti. Selama dan sesudah 

penelitian privacy subjek tetap dijaga, semua partisipan diperlakukan sama, 

nama partisipan diganti dengan nomor (anonimity), peneliti menjaga kerahasiaan 

informasi yang diberikan dan hanya digunakan untuk kegiatan penelitian serta 

tidak akan dipublikasikan tanpa izin partisipan dan subjek memiliki hak untuk 

mengundurkan diri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


