
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah Metode Analisis Data Sekunder dengan desain 

penelitian Cross sectional. Pada penelitian ini akan melihat hubungan indeks massa 

tubuh, rasio lingkar pinggang dan tekanan darah dengan kadar gula darah orang 

dewasa di Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi 

Tenggara. 

B. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan pengumpulan data sekunder berupa indeks massa 

tubuh (IMT) Hipertensi, Status Gizi, dan Diabetes Mellitus yang dilaksanankan pada 

tahun 2019 di Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Seluruh masyarakat atau penduduk yang berdomisili di Kecamatan Wangi-

wangi Kabupaten Wakatobi yang telah di data di Puskesmas Wangi-wangi 

sebanyak 15972. 

2. Sampel 

      Sebagian penduduk di Kecamatan Wangi-wangi baik pria maupun wanita 

yang berusia dewasa ( > 26 tahun), berdomisili di Kecamatan Wangi-wangi. 

Yang terkait dalam data Puskesmas Wangi-wangi 

Besar sampel dalam penelitian ini adalah 92 orang  

 

D. Jenis Data dan Cara Pengambilan Data 

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data skunder meliputi: 



a. Data Sekunder 

1) Karakteristik seperti nama, umur, dan jenis kelamin di ambil pada programmer 

penyakit tidak menular Puskesmas Wangi-Wangi.  

2) Data indeks massa tubuh, rasio lingkar pinggang dan tekanan darah di ambil 

pada programmer penyakit tidak menular Puskesmas wangi-Wangi. 

3) Pengambilan data ini diambil di Puskesmas Wangi-Wangi data yang diambil 

data mentah di programer PTM ( penyakit tidak menular) menggunakan 

aplikasi Excel. 

E. Pengolahanan PenyajiandanAnalisis Data 

1. Pengolahan Penyajian 

a. Data Karakteristik seperti nama, umur, dan jenis kelamin di diolah 

menggunakan aplikasi komputer dan disajikan dalam bentuk tabel. 

b.  Kadar Gula Darah  

Data kadar gula darah diolah dari data hasil pengukuran kadar gula darah 

sewaktu yang dilakukan oleh petugas kesehatan yang berada di Puskesmas 

Wangi-Wangi setelah itu disajikan dalam bentuk tabel. 

c. Indeks Massa Tubuh  

Data indeks massa tubuh diolah dari data hasil pengukuran tinggi badan dan 

berat badan yang di lakukan oleh petugas kesehatan yang berada di Puskesmas 

Wangi-Wangi setelah itu disajikan dalam bentuk tabel. 

 

d. Rasio lingkar pinggang 

Data rasio lingkar pinggang diolah dari data hasil pengukuran lingkar 

pinggang yang di lakukan oleh petugas kesehatan yang berada di Puskesmas 

Wangi-Wangi setelah itu disajikan dalam bentuk tabel. 



e. Tekanan Darah  

Data tekanan darah diolah dari data hasil pengukuran tekanan darah yang di 

lakukan oleh petugas kesehatan yang berada di Puskesmas Wangi-Wangi 

setelah itu disajikan dalam bentuk tabel. 

2. Analisis data 

a. Analisis univariat 

Digunakan untuk mendiskripsikan gambaran indeks massa tubuh, rasio lingkar 

pinggang dan tekanan darah dengan kadar gula darah orang dewasa. 

b. Analisa bivariat 

Dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel independen apakahindeks 

massa tubuh, rasio lingkar pinggang dan tekanan darahdengan kadar gula 

darah variabel tersebut mempunyai hubungan atau tidak. Analisis bivariat 

dilakukan dengan menggunakan uji statistik chi square. Selanjutnya 

interprestasi hasil analisa di katakan bermakna jika nilai P < 0,05 dengan 

tingkat kepercayaan 95%. 

 

 

 

 

F. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

Tabel 3. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

No. Variabel 

Penelitian 

Definisi operasional Kriteria Objektif 

1. Kadar  gula 

darah 

Kadar gula darah adalah kandungan 

gula di dalam sirkulasi darah yang 

berada di dalam tubuh(Dorland, 

2010). pemeriksaan GDS atau gula 

Normal <200 mg/dl 

 

DM ≥ 200 mg/dl 

 



No. Variabel 

Penelitian 

Definisi operasional Kriteria Objektif 

darah sewaktu adalah tes gula darah 

yang dilakukan pada saat itu juga. 

Tes glukosa darah sewaktu 

dilakukan dengan cara mengambil 

sampel darah tanpa melakukan 

puasa terlebih dahulu untuk dapat 

mengetahui kadar gula darah pada 

saat itu. Kemudian di ukur dengan 

cara mengambil darah tepi 

menggunakan alatEasy Touch GCU 

 

 

(sumber : perkeni, 

2015 ) 

 

2 Indeks massa 

tubuh  

Pengukuran antropometri untuk 

menilai status gizi dianggap praktis 

untuk mengukur tingkat populasi 

status gizi seseorang itu kurus, 

normal, gemuk atau obesitas 

(Sugondo, 2006). Dengan 

menggunakan alat timbangan dan 

alat ukur tinggi badan. 

IMT 18,5 – 25 

(Normal) 

IMT 25 – 27   

( Overweight) 

IMT > 27 ( Obesitas 

) 

(Depkes RI, 1994) 

3 Rasio lingkar  

pinggang  

Rasio Lingkar Pinggang yang 

menggambarkan lemak abdominal 

memiliki (Supariasa, 2002). Serta 

Data lingkar pinggang dan lingkar 

pinggul diambil dengan cara 

mengukur langsung menggunakan 

pita meter 

Pria  

lebih≥ 0,90  (Cm) 

Normal < 0,90 (Cm) 

Wanita  

lebih ≥ 0,80 (Cm) 

Normal < 0,80(Cm) 

(Supariasa, 2002) 

4 Tekanan Darah Tekanan darah adalah tekanan dari 

darah yang dipompa oleh jantung 

terhadap dinding arteri 

(Mancia G, 2007) 

Hipertensi≥ 140/90 

mmHg 

Normal < 140/90 

mmHg 

(Mancia G, 2007) 

 

 


