
19

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan rancangan penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian quasi eksperimental dengan 

desain pre test dan post test dengan kelompok kontrol, yaitu untuk menilai IMT dan 

lingkar perut pria dan wanita pada kelompok usia ≥50 tahun yang melakukan puasa 

daud dan yang tidak melakukan puasa daud.

3.2 Waktu dan tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bulan Februari 2016 – Februari 2017 bertempat 

di Kabupaten Sleman, DIY.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah laki-laki dan perempuan berusia ≥50 tahun 

yang bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, DIY.

3.3.2 Sampel penelitian

Prosedur pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sampling

non-probabilitas yaitu  Consecutive sampling. Sampel penelitian ini adalah pria dan 

wanitakelompok usia ≥50 tahun yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Sampel 

akan dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang melakukan puasa daud dan 

kelompok yang tidak melakukan puasa daud sebagai kontrol.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini:

a. Usia ≥50 tahun

b. Sehat, tidak memiliki kelainan metabolik yang dinilai dengan kadar gula 

sewaktu normal (<200 g/dL) yang dinilai dengan glucose meter, tidak 

mengalami anemia yang dinilai dengan kadar hemoglobin normal (wanita 

≥12, pria ≥13) yang dinilai dengan hemoglobin meter
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c. Tidak mengonsumsi obat-obat penurun berat badan atau obat-obatan yang 

dapat menyebabkan kenaikan berat badan

Kriteria eksklusi dan drop out dalam penelitian ini

1. Lost to follow up

2. Sakit saat dilakukan penelitian sehingga berhenti melakukan puasa daud

Untuk menghitung besar sampel dalam penelitian ini digunakan rumus besar 

sampel untuk beda rata-rata 2 kelompok:

= =2 ( )

Keterangan:
n : besar sampel

- : perbedaan rata-rata minimal yang dianggap bermakna = 1
: simpang baku α (kesalahan 5%, satu arah) = 1.96
: simpang baku β (power 80%) = 0.84

: simpang baku gabungan dengan rumus

S=
[ ( ) ( )]

Keterangan
S1= simpang baku kelompok perlakuan (1.649675)

S2=simpang baku kelompok kontrol (1.679711)

N1=besar sampel kelompok perlakuan (15)

N2= besar sampel kelompok kontrol(15)

Maka S gabungan adalah : 1.66

Berdasarkan rumus tersebut maka sampel yang dibutuhkan adalah 21.8 untuk 

masing-masing kelompok sehingga dibulatkan menjadi 22 orang untuk jumlah subjek 

minimal setiap kelompok.

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1 Variabel Bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah puasa daud.
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3.4.2 Variabel terikat

Variabel terikat pada penelitian ini adalah indeks antropometri.

3.5 Definisi Operasional

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

membatalkannya (makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, 

berhubungan suami istri) sejak fajar sodiq yang dimulai dari terdengarnya 

adzan shubuh sampai tenggelam matahari yang ditandai dengan adzan 

maghrib disertai dengan niat yang dilaksanakan sehari puasa sehari tidak. 

Puasa yang dilakukan kurang lebih selama 14 jam. Puasa daud dilaksanakan 

selama 22 hari yakni pada hari ke 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,20, dan 22.

2. Kelompok usia ≥50 tahun yaitu pria dan wanita yang berusia 50 tahun atau 

lebih saat dilakukan pengukuran yang dinilai sehat yang ditandai dengan tidak 

memiliki kelainan metabolik yang dinilai dari gula darah sewaktu yang 

normal yakni  tidak lebih dari 200 mg/dL yang dukur dengan menggunakan 

glucose meterdan tidak memiliki anemia yang dinilai dengan kadar 

hemoglobin normal dengan kadar normal pada wanita yakni ≥12 g/dL dan 

kadar normal pada laki-laki adalah ≥13 g/dL yang diukur dengan 

menggunakan hemoglobin meter

3. Indeks Massa Tubuh (IMT) adalah pengukuran dimensi tubuh yang 

dilakukan dengan cara mengukur tinggi badan dengan menggunakan 

microtoisedan berat badan dengan menggunakan timbangan berat badan 

jarum dengan ketelitian 0,1 kg. Penentuan indeks massa tubuh dapat dihitung 

dengan berat badan dalam satuan kilogram dibagi dengan tinggi badan 

kuadrat dalam satuan meter.

4. Lingkar perut adalah angka yang menunjukkan besarnya keliling perut. 

Pengukuran lingkar perut dilakukan dengan cara mengukur  panjang 

sepanjang garis melingkar perut setinggi titik tengah antara tulang rusuk 

terakhir dengan titik ujung tulang pangkal panggul dengan menggunakan pita 
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pengukur. Data pengukuran lingkar perut dinyatakan dalam satuan sentimeter 

(cm)

4.6 Instrumen Penelitian

a. Skrining subjek penelitian

 Timbangan berat badan jarum

 Microtoise

 Glucose meter

 Hemoglobin meter

 Pita pengukur untuk mengukur lingkar perut

b. Tahap puasa

 Alat komunikasi berupa handphone untuk follow up kegiatan puasa 

daud

c. Setelah puasa

 Timbangan berat badan jarum

 Microtoise

 Pita pengukur untuk mengukur lingkar perut

4.7 Alur Penelitian

1. Rekruitmen subjek penelitian

Subjek penelitian akan direkrut yang tidak terbiasa melakukan puasa 

daud. Peneliti kemudian memberikan informed consent mengenai tujuan 

penelitian dan perlakuan apa saja yang akan dilakukan kepada responden 

untuk mengetahui ketersediaan responden untuk mengikuti penelitian ini. 

Apabila reponden setuju untuk mengikuti penelitian ini, maka responden akan 

menandatangani form persetujuan.

2. Screening dan penetapan subjek penelitian

Screening dilakukan dengan mengukur kadar gula darah sewaktu yang 

diukur dengan menggunakan glucose meterdan kadar hemoglobin normal 

yang diukur dengan menggunakan hemoglobin meter.Apabila kadar gula
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darah sewaktu dan kadar hemoglobin normal, maka responden dapat 

mengikuti penelitian ini. Penetapan apakah responden ingin berpuasa dan 

tidak berpuasa dilakukan atas kewenangan responden sendiri.

3. Pemeriksaan Indeks Massa Tubuh (IMT) dan lingkar perut sebelum 

melakukan puasa daud

Sebelum melakukan puasa daud, responden diukur berat badan, tinggi 

badan, dan lingkar perut.

4. Puasa daud

Responden yang puasa melakukan puasa daud selama 11 kali atau 22 

hari. Hari berpuasa ditetapkan pada hari ke 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,20, 

dan 22 sedangkan untuk responden yang tidak puasa menjalankan aktivitas 

dan makan seperti biasa. 

5. Pemeriksaan Indeks Massa Tubuh (IMT) dan lingkar perut setelah puasa daud

Setelah selesai melakukan penelitian, yakni pada hari ke-22 akan 

diukur kembali tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut. Maksimal 

pengukuran adalah 1x24 jam setelah responden melakukan puasa daud.

3.8   Analisis Data

Data yang sudah terkumpul akan dianalisis menggunakan softwareanalisis 

statistik. Sebelum dianalisis, data diuji normalitas terlebih dahulu menggunakan uji 

Shapiro-Wilk karena jumlah sampel ≤50. Distribusi dikatakan normal apabila p>0,05. 

Apabila didapatkan hasil terdistribusi normal maka dilakukan uji Independent t-test

namun jika distribusi tidak normal maka menggunakan Mann-Whitney.

3.9   Etika Penelitian

Peneliti mengajukan proposal kelayakan etik kepada Komisi Etika Penelitian 

Fakultas Kedokteran UII. Selanjutnya saat merekrut partisipan atau responden 

terlebih dahulu dilakukan informed consent dengan menjelaskan tujuan penelitian dan 

perlakuan apa saja yang akan diberikan dengan bahasa yang mudah dipahami. 

Apabila responden bersedia maka dilakukan pengambilan darah untuk menilai 
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kadarglukosa darah sewaktu dan kadar hemoglobin. Pengambilan darah dilakukan 

sesuai prosedur standarddan dilakukan oleh tenaga terlatih sehingga tidak menyakiti 

responden. Selama dan sesudah penelitian, peneliti akan menjaga privasi responden. 

Informasi yang diberikan hanya digunakan untuk kegiatan penelitian serta tidak akan 

dipublikasikan tanpa seizin responden. Responden berhak untuk keluar dari 

penelitian.Selain itu peneliti mengusahakan agar dalam penulisan laporan tidak 

terdapat plagiasi.


