
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini mencakup penelitian bidang Ilmu Kedokteran, 

khususnya bagian ilmu Gizi Klinik. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 

(SMAN) 9 Semarang. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada bulan Juli-

Oktober 2016. 

 

3.3 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis observasional analitik menggunakan 

rancangan belah lintang (cross sectional). 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi Target 

Populasi target pada peneltian ini adalah kalangan remaja usia 

16-18 tahun. 



3.4.2 Populasi Terjangkau 

Populasi terjangkau penelitian ini adalah remaja usia 16-18 

tahun yang bersekolah di SMA Negeri 9 Semarang. 

3.4.3 Subjek Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah remaja usia 16-18 tahun  

terdaftar sebagai siswa sekolah menengah atas di kota Semarang yang 

memenuhi kriteria inklusi sampel penelitian. 

1. Kriteria Inklusi 

1) Remaja yang terdaftar sebagai siswa SMA Negeri 9 

Semarang. 

2) Usia 16-18 tahun 

3) Bersedia mengikuti penelitian dibuktikan dengan 

menandatangani lembar informed consent. 

4) Tidak mengkonsumsi obat pelangsing  

5) Tidak merokok dan minum alkohol 

2. Kriteria Eksklusi 

1) Hipertensi sekunder atau hipertensi karena faktor genetik 

yang mempengaruhi hasil tekanan darah 

2) memiliki kecacatan pada kedua tangannya, berkaitan 

dengan pengukuran lingkar pergelangan tangan 

3) Mengundurkan diri 

4) Pindah sekolah 

5) Meninggal dunia 



3.4.4 Cara Pengambilan Sampel 

Cara pengambilan sampel dengan teknik Consecutive Sampling 

dimana sebelumnya dilakukan skrinning terlebih dahulu dengan 

menggunakan kuesioner, kemudian tiap subjek dalam populasi 

terjangkau yang memenuhi kriteria inklusi dimasukkan dalam sampel 

penelitian sampai kurun waktu tertentu, sehingga jumlah sampel yang 

diperlukan terpenuhi. 

3.4.5 Besar Sampel 

Sesuai dengan rancangan penelitian ialah desain cross sectional, 

besar sampel dihitung dengan rumus besar sampel untuk proporsi 

tunggal. Besarnya proporsi pada penelitianmenggunakan prevalensi 

hipertensi di jawa tengah tahun 2014 berdasarkan Profil Kesehatan 

Kota Semarang tahun 2014 yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota 

Semarang diketahui sebesar 21,637%
29

, sehingga diperkirakan 

besarnya adalah (P= 0,21637) maka Q = 1-P = 1-0,21637 = 0,7863. 

Tingkat ketepatan absolut ditetapkan oleh peneliti sebesar 10% 

(d=0,1). Besarnya Zα = 1,96 untuk α=0,05. Perhitungannya:  

  
     

  
 

  
                      

      
 

  
                     

      
 

             



Perhitungan yang dilakukan mendapatkan besar sampel minimal 

65 sampel. Kemungkinan drop out adalah 10 %. 

Jumlah subjek yang dihitung :  

n’= 
 

   
 

n’= Jumlah subjek yang dihitung 

n= jumlah subjek minimal  

f= adalah perkiraan proporsi drop out (10%) 

n’=
  

     
 

n’= 72,222 ≈ 72 

 

3.5 Variabel Penelitian 

3.5.1 Variabel Bebas 

Sebagai variabel bebas dalam penelitian ini adalah indeks massa tubuh 

dan lingkar pergelangan tangan. 

3.5.2 Variabel Terikat 

Sebagai variabel terikat dalam penelitian ini adalah tekanan darah. 

 

 

 

 

 

 

 



3.6 Definisi Operasional 

Tabel 4. Definisi Operasional 

No Variabel Skala Unit 

1 Usia 

Usia subjek pada saat penelitian yang dinyatakan 

dalam tahun dan bulan.Usia dapat mempengaruhi 

hasil penelitian. Usia remaja berkisar antara 10- 19 

menurut WHO. Usia subjek penelitian ini adalah usia 

siswa SMAN 9 Semarang berkisar 16-18 tahun. Yang 

dikelompokkan menjadi 4 kelompok: 

 ≤ 16 tahun 6 bulan 

 ≤ 17 tahun 

 ≤17 tahun 6 bulan 

 ≤ 18 tahun 1 bulan 

Ordinal Tahun 

2 Indeks massa tubuh 

Pengukuran untuk penilaian status gizi menggunakan 

berat badan dan tinggi badan 

dengan perhitungan kilogram per meter kuadrat 

(kg/m
2
). Kemudian mengkategorikan sesuai jenis 

kelamin dan umur menurut WHO IMT/U (Indeks 

massa tubuh/umur) dan mengklasifikasikan status gizi 

berdasarkan z-score 

 Sangat Kurus <-3.0 SD) 

 Kurus (-3.0 SD s/d < -2 SD) 

 Normal (≥ -2.0 SD s/d ≤ 1.0 SD) 

 Berat badan berlebih (1.0SD s/d  ≤2 SD) 

 Obesitas (≥2 SD) 

Ordinal Kg/m
2
 

3 Lingkar pergelangan tangan  

Lingkar pergelangan tangan adalah pengukuran 

antropometri sederhana dimulai dari atas tuberkulum 

Lister kemudian melingkar searah jarum jam melalui 

distal ulna. Dilakukan pengukuran lingkar 

pergelangan tangan dengan pita metline sebanyak 3 

kali oleh enumerator yang sama untuk mendapatkan 

nilai rata-rata. Hasil pengukuran lingkar pergelangan 

tangan dengan satuan sentimeter (cm). 

Rasio Cm 

 

4 Tekanan darah 

Pengukuran tekanan darah dengan menggunakan 

sfigmomanometer dalam mmHg dengan posisi duduk 

tenang pada lengan kanan. Kemudian menentukan 

persentil dengan menggunakan tabel TDS dan TDD 

sesuai jenis kelamin, usia dan tinggi badan. 

 Normal (<P90 ) 

 Pre Hipertensi (P90 - <P95 ) 

 Hipertensi ( >P95 ) 

Ordinal Persentil 

5 Aktifitas Fisik 

diperoleh dengan pengisian IPAQ (International 

Physical Activity Questionnaire) sehingga didapatkan 

total MET (Metabolic Energy Turnover) per minggu. 

Distribusi subjek berdasarkan tingkat aktivitas fisik 

meliputi: 

 Ringan (<600 METmenit/minggu)  

Ordinal METmenit/minggu 



 Sedang (600-3000 METmenit/minggu)  

 Berat (≥3000 METmenit/minggu).
61

 

6 Asupan Lemak 

Total Lemak dalam satu hari dari konsumsi makanan 

diperoleh dengan pengisian semi quantitative FFQ 

(food frequency questionnaire) kemudian 

dikategorikan berdasarkan AKG (Angka Kecukupan 

Gizi) 2013. 

 Kurang (<80%) 

 Cukup (80-110%) 

 Lebih (>110%).
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Ordinal Gram 

7  Asupan Karbohidrat 

Total Karbohirat dalam satu hari dari konsumsi 

makanan diperoleh dengan pengisian semi 

quantitative FFQ kemudian dikategorikan 

berdasarkan AKG 2013. 

 Kurang (<80%) 

 Cukup (80-110%) 

 Lebih (>110%).
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Ordinal Gram 

8 Asupan Natrium 

Total Natrium dalam satu hari dari konsumsi makanan 

atau minuman diperoleh dengan pengisian semi 

quantitative FFQ kemudian dikategorikan 

berdasarkan AKG 2013. 

 Kurang (<80%) 

 Cukup (80-110%) 

 Lebih (>110%).
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Ordinal Miligram 

 

3.7 Cara Pengumpulan Data 

3.7.1 Alat dan Instrumen Penelitian 

Alat dan instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini meliputi:  

1) Timbangan Digital 

Timbangan injak untuk mengukur berat badan dengan ketelitian 

instrumen 0,1 kg. 

2) Microtoise 

Dengan ketelitian 0,1 cm untuk mengukur tinggi badan sampel 

dengan skala maksimal 200 cm. 

 



3) Metline 

Metline yang digunakan adalah jenis plastik dengan kapasitas 1 m 

dan ketelitian1 mm untuk mengukur lingkar pergelangan tangan. 

4) Sfigmomanometer 

Sfigmomanometer yang digunakan merupakan jenis 

sfigmomanometer air raksa, dengan ketelitian 1 mmHg. 

5) Stetoskop  

Stetoskop yang digunakan dalam pengukuran tekanan darah 

6) Informed consent untuk legalitas persetujuan subjek penelitian 

(berkas terlampir) 

7)  IPAQ (International Physical Activity Questionnaire) 

 IPAQ short format yang telah diterjemajkan ke dalam bahasa 

Indonesia. 

8) Semi Quantitative (FFQ) Food Frequency Questionnaire 

3.7.2 Jenis Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer 

yang diperoleh dari pengukuran indeks massa tubuh, lingkar 

pergelangan tangan dan tekanan darah. 

3.7.3 Cara Kerja 

1. Lingkar pergelangan tangan 

Pengukuran dilakukan dalam posisi duduk tenang dengan 

lengan tangan kanan diletakkan di alas datar kemudian telapak 

tangan telungkup. Lingkar pergelangan tangan diukur 



menggunakan metline secara horizontal yang diletakkan pada 

tonjolan ulna bagian distal melingkari pergelangan tangan. 

Dilakukan pengukuran lingkar pergelangan tangan sebanyak 3 

kali oleh enumerator yang sama, lalu akan didapatkan nilai rata-

rata. Pengukuran lingkar pergelangan tangan dinyatakan dalam 

satuan centi meter. 

2. Indeks massa tubuh 

1. Mengukur tinggi badan  

Tinggi badan merupakan hasil jumlah pengukuran       

ruas-ruas tulang tubuh yang terdiri dari tungkai bawah, 

tulang panggul, tulang belakang, tulang leher, dan 

kepala diukur dengan mikrotoise yang distandarisasi 

dengan ketelitian 0,1 cm. Subjek penelitisn berdiri 

tegak kepala mengahadap kedepan. Pengukuran yaitu 

dengan posisi bidang datar (Frankfort horizontal 

plane). 

2. Menimbang berat badan 

Massa tubuh meliputi otot, tulang, lemak, cairan tubuh, 

organ, dan lain-lain yang diukur menggunakan 

timbangan digital dengan ketelitian pengukuran 0,01 

kg, subjek peneliti berdiri tegak diatas timbangan dan 

menghadapkan muka ke depan. 

3. Menghitung dengan formula 



Indeks Massa Tubuh yaitu ukuran berat disesuaikan 

untuk tinggi, dihitung sebagai berat dalam kilogram 

dibagi dengan kuadrat tinggi dalam meter (kg/m
2
). Data 

yang diperoleh dikategorikan menggunakan klasifikasi 

IMT menurut WHO sesuai dengan jenis kelamin dan 

umur  (IMT/U) yang dihitung dengan menggunakan Z-

score, dinilai normal Z-score ≥ -2 SD dan < +1 SD, 

dinilai berat badan berlebih saat Z-score  ≥ +1 SD, dan 

disebut obesitas dengan nilai Z-score ≥ +2 SD.
13 

3. Tekanan Darah 

1. Sampel duduk tenang dan rileks, memposisikan tangan 

di atas meja dengan posisi sama tinggi dengan letak 

jantung, dan telapak tangan terbuka ke atas. 

2. Memasangkan manset pada lengan dengan ukuran yang 

sesuai, dengan jarak sisi manset paling bawah 2,5 cm 

dari siku. 

3. Meraba nadi pada lipatan lengan, memompa alat hingga 

denyutan nadi tidak teraba lalu dipompa lagi hingga 

tekanan meningkat sampai 30 mmHg di atas nilai 

tekanan nadi ketika denyutan nadi tidak teraba 

4. Menempelkan stetoskop pada perabaan denyut nadi, 

Melepaskan pemompa perlahan-lahan dan dengarkan 

suara bunyi denyut nadi, kemudian mencatat TDS yaitu 



nilai tekanan ketika suatu denyut nadi yang pertama 

terdengar dan TDD ketika bunyi keteraturan denyut nadi 

tidak terdengar. Pengukuran dilakukan 2 kali. 

Pengukuran ke-2 setelah selang waktu 5 menit. Jika 

perbedaan hasil pengukuran ke-1 dan ke-2 adalah 10 

mmHg atau lebih harus dilakukan pengukuran ke-3, 

kemudian mengambil rata-rata dari pengukuran.
59

 

  Gunakan tabel TDS dan TDD yang benar sesuai 

jenis kelamin, kemudian lihat usia pada sisi kiri tabel. 

Ikuti perpotongan baris usia secara horizontal dengan 

persentil tinggi pada tabel (kolom vertikal),mencari 

persentil 50, 90, 95, dan 99 TDS di kolom kiri dan TDD 

di kolom kanan. Data yang diperoleh dikategorikan 

tidak hipertensi jika TDS dan TDD < persentil 95
th

dan 

hipertensi jika TDS dan/ TDD ≥ persentil 95
th

 menurut 

usia, jenis kelamin dan tinggi badan. 

 

 

 

 

 

 

 

                  Gambar 3. Ilustrasi Pengukuran Tekanan Darah
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4. Aktifitas fisik subjek penelitian diperoleh dengan pengisian IPAQ 

sehingga didapatkan total MET per minggu. Distribusi subjek 

berdasarkan tingkat aktivitas fisik dalam MET/minggu. Aktivitas 

fisik ringan memiliki nilai <600 METmenit/minggu, sedangkan 

aktivitas fisik sedang memiliki nilai 600-3000 METmenit/minggu, 

dan aktivitas fisik berat memiliki nilai ≥3000 METmenit/minggu.
61

 

5. Data Asupan Lemak, Karbohidrat, dan Natrium diperoleh dengan 

pengisian semi quantitative FFQ. Total asupan makanan per hari 

dihitung dengan menggunakan aplikasi Nutrisurvey kemudian 

diklasifikasikan dengan AKG 2013.
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3.8 Alur Penelitian 

  

Hasil 

Gambar 4. Alur Penelitian 

Remaja Usia 16-18 Tahun 

di SMAN 9 Kota Semarang 

Kriteria Inklusi dan 

dan kriteria Eksklusi 

Pengukuran Lingkar 

pergelangan tangan 

Informed Consent 

Sampel 

74 siswa 

Pengukuran 

 Indeks Massa Tubuh 

Pengukuran 

 Tekanan Darah 

Pengolahan dan Analisis Data 



3.9 Analisis Data 

Pengolahan data dilakukan dengan mengecek data-data yang telah 

diperoleh. Kemudian dilakukan pengkodean berdasarkan umur dan jenis 

kelamin pasien agar memudahkan dalam memasukkan data. Setelah itu 

dilakukan proses pemasukan data (data entry) dengan program komputer. 

Setelah pemasukan data, dilakukan penyusunan data ke dalam bentuk tabel. 

yang terdapat pada kuesioner. Melakukan seleksi terhadap data-data yang 

terkumpul. Pada tahap ini menilai apakah sampel tersebut masuk ke dalam 

kriteria inklusi atau tidak. analisis data dilakukan dengan menggunakan 

program komputer dengan tingkat kepercayaan 95% (Zα =1,96).  

3.9.1 Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan untuk mendeskripsikan data usia, 

jenis kelamin dan tekanan darah secara deskriptif. Analisis ini hanya 

menghasilkan distribusi dan persentase variabel tersebut. Semua 

variabel di uji normalitas datanya menggunakan uji Kolmogorov 

Smirnov. Data lingkar pergelangan tangan dianalisis dengan bantuan 

Kurva Receiver operating Characteristic untuk menentukan cut off 

point.  

3.9.2 Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara 

indeks massa tubuh, lingkar pergelangan tangan dan tekanan darah. 

Data yang diperoleh diolah dengan analisis statistika uji chi-square 

menggunakan program Statistical Package for the Social Science 



(SPSS). Uji dilakukan untuk mengetahui hubungan indeks massa 

tubuh, lingkar pergelangan tangan dan tekanan darah pada remaja usia 

16-18 tahun dengan nilai p<0,05 dianggap bermakna. 

 

3.10 Etika Penelitian 

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti telah mendapat Ethical 

Clearence (No.698/EC/FK-RSDK/2016) kepada Komisi Etik Penelitian 

Kesehatan (KEPK) Fakultas kedokteran Universitas Diponegoro / RSUP   

Dr. Kariadi Semarang, dengan memberikan surat pengantar dari dekan 

Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro melalui bagian Unit 

Pengembangan Penelitian dan Pengabdian (UP3). Semua biaya yang 

berkaitan dengan penelitian ditanggung peneliti. Hasil dari penelitian ini 

akan dipublikasikan dengan merahasiakan identitas subjek penelitian. 

 

  



3.11 Jadwal Penelitian 

Tabel 5. Jadwal Penelitian 

Kegiatan 
Bulan (tahun 2016-tahun 2017)  

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agus Sep Okt Nov Des Jan 

Penyusunan 

Proposal 
            

 

Ujian Proposal              

Revisi Proposal              

Etichal Clearence              

Perijinan instasi 

terkait 
       

      

Informed Consent              

Pengumpulan Data              

Pengolahan data 

dan perumusan 

hasil penelitian 
       

      

Ujian Hasil KTI              



 
 

 


