BAB 3: METODE PENELITIAN
3.1

Jenis dan Desain Penelitian
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian Corellation analitik
dengan pendekatan desain crossectional. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti
bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara status sosial ekonomi keluarga
dengan pelaksanaan fungsi perawatan kesehatan keluarga.

3.2

Populasi dan Sampel
3.2.1 Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga yang memiliki anggota
keluarga menderita hipertensi tingkat 2 didesa Jatisari wilayah kerja Puskesmas
Pakisaji Kabupaten Malang.
3.2.2 Sampel
Sampel yang didapatkan dalam penelitian ini adalah sebagian keluarga
yang memiliki anggota keluarga menderita hipertensi tingkat 2 diwilayah kerja
Puskesmas Pakisaji Kabupaten Malang sejumlah 162 keluarga yang memenuhi
kriteria inklusi:Bersedia untuk diteliti, Keluarga sudah mengetahui menderita
hipertensi, dan Tidak tinggal sendirian. Adapun kriteri eksklusi dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:Baru terdiagnosa, Hipertensi dengan
komplikasi. Teknik sampling penelitian ini menggunakan purposive sampling.

3.3

Variabel Penelitian
Variabel dependent dalam penelitian ini adalah status sosial ekonomi keluarga.
Variabel independent adalah fungsi keluarga dalam perawatan kesehatan anggota
keluarga yang menderita hipertensi.

3.4

Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan didesa Jatisaridiwilayah kerja puskesmas Pakisaji
Kabupaten Malang. Penelitian akan dilaksanakan selama bulan Pebruari - Agustus
tahun 2019.

3.5

Bahan dan Alat
Penelitian ini menggunakaninstrumen kuesioner untuk mengukur status sosial
ekonomi keluarga dan pelaksanaan fungsi keluarga dalam perawatan kesehatan anggota
keluarga yang menderita hipertensi. Sumber informasi nya adalah anggota keluarga
semuanya.

3.6

Prosedur Pengumpulan Data
Proses pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan tahapan-tahapan
sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

Menunjuk enumerator yaitu mahasiswa semester akhir
Peneliti menjelaskan tentang tujuan penelitian
Tujuan menjelaskan tentang pengisian intrument dan cara pengumpulan data
Kemudian enumerator meminta persetujuan menjadi responden penelitian
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5.
3.7

Melakukan pengumpulan data secara bersamaan antara Status Sosial Ekonomi
Keluarga dan tugas keluarga dalam perwatan kesehatan

Pengolahan dan Analisa Data
Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalahuji korelasi
spearman rank dengan aplikasi SPSS 22.

20

