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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah komparatif dengan desain Cross sectional. 

Variabel penelitian ini adalah derajat parasitemia Plasmodium 

falciparum/Plasmodium vivax, Penderita malaria berdasarkan kelompok dan 

jenis kelamin. Hasil dianalisis secara statistik dengan uji Mann Whiteny Test 

dan Chi-Square untuk mencari perbedaan diantara variabel-variabel. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh penderita malaria yang apusan 

darahnya memperlihatkan parasit Plasmodium falciparum atau Plasmodium 

vivax di UPT Puskesmas Hanura pada tahun 2021 sejumlah 224 orang. 

2. Sampel  

Sampel penelitian adalah seluruh populasi penderita malaria yang 

mengandung parasit Plasmodium falciparum atau Plasmodium vivax di 

wilayah UPT Puskesmas Hanura pada tahun 2021 sejumlah 224 orang yang 

tercatat dalam rekam medik laboratorium di UPT Puskesmas Hanura pada 

tahun 2021. 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di UPT Puskesmas Hanura Kecamatan Teluk 

Pandan Kabupaten Pesawaran dengan waktu penelitian dilakukan pada bulan 

Januari-Juni 2022. 
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D. Variabel dan Definisi Operasional Penelitian 

No Variabel Definisi Cara Ukur Alat 

Ukur 

Hasil Ukur Skala 

Ukur 

1. Derajat 

parasitemia 

pada 

Plasmodium 

falciparum/

Plasmodium 

vivax 

Persentase 

individu dalam 

populasi yang 

apusan darahnya 

memperlihatkan 

kepadatan parasit 

Plasmodium 

falciparum/ 

Plasmodium 

vivax 

Pengamatan, 

pencatatan 

dan 

perhitungan 

 

Data 

rekam 

medik 

laborato

rium 

 

1+ 

2+ 

3+ 

4+ 

Ordinal 

 

 

2. Kelompok 

Umur 

Lamanya hidup 

seseorang dari 

awal kelahiran 

sampai 

melakukan 

pemeriksaan 

malaria di UPT 

Puskesmas 

Hanura 

Kecamatan 

Teluk Pandan 

Kabupaten 

Pesawaran 

Tahun 2021. 

Pengamatan, 

pencatatan 

dan 

perhitungan 

 

Data 

rekam 

medik 

laborato

rium 

Tahun 

a. < 1 

b. 1-4 

c. 5-14 

d. 15-24 

e. 25-34 

f. 35-44 

g. 45-54 

h. 55-64 

i. 65-75 

j. ≥ 75 

(Riskesdas,2018) 

Ordinal 

3. Jenis 

kelamin 

Karakteristik 

biologis 

seseorang yang 

melakukan 

pemeriksaan 

malaria di UPT 

Puskesmas 

Hanura 

Kecamatan 

Teluk Pandan 

Kabupaten 

Pesawaran 

Tahun 2021. 

Pengamatan, 

pencatatan 

dan 

perhitungan 

 

Data 

rekam 

medik 

laborato

rium 

a.Laki-laki 

b.Perempuan 

Nominal 

E. Pengumpulan Data 

Data diperoleh dengan cara dan prosedur yaitu : 

1. Melakukan penelusuran pustaka untuk meperoleh perspektif ilmiah dari 

penelitian 

2. Peneliti melakukan pra-survei di UPT Puskesmas Hanura Kecamatan 

Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran tentang hasil pemeriksaan malaria 

pada pasien yang ada di puskesmas tersebut. 
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3. Mengajukan surat izin penelitian dan pengambilan data ke Direktur 

Poltekkes Tanjungkarang untuk selanjutnya diteruskan kepada Badan 

Kesbangpol hingga UPT Puskesmas Hanura. 

4. Setelah mendapatkan surat perizinan dari pihak puskesmas, kemudian 

melakukan penelusuran pasien malaria di Puskesmas Hanura melalui hasil 

pemeriksaan mikroskopis ditemukannya Plasmodium dalam sampel di 

Laboratorium.  

5. Peneliti mencari dan memilah data pasien yang positif malaria (nama, 

umur, jenis kelamin, jenis Plasmodium, kode preparat) pada buku register 

pemeriksaan laboratorium Puskesmas Hanura. 

6. Peneliti mencari preparat dengan kode yang disimpan oleh pihak 

Puskesmas Hanura. 

7. Peneliti Melakukan pengamatan preparat atau cross check apusan darah 

yang akan digunakan sebagai bahan penelitian. 

F. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Setelah data didapatkan melalui pemeriksaan dan observasi, kemudian 

data tersebut diolah menggunakan program komputerisasi dengan langkah 

berikut : 

a. Peneliti melakukan penelusuran terhadap data yang ada di buku 

register pemeriksaan laboratorium di UPT Puskesmas Hanura Tahun 

2021. 

b. Data yang diambil kemudian diolah dan diketik di program komputer 

agar dapat dianalisis. 

c. Data yang sudah dimasukan ke program komputer (IBM SPSS 

Stastistics 2.0) dilakukan pengecekan kembali untuk memastikan tidak 

ada kesalahan dalam mengisi data. 

2. Analisis data 

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan cara : 

a. Analisa Univariat 
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Analisa digunakan untuk mengamati dan mengetahui distribusi 

frekuensi dari derajat parasitemia Plasmodium falciparum dengan 

Plasmodium vivax, Berdasarkan umur, serta jenis kelamin. 

1. Derajat parasitemia pada Plasmodium falciparum/Plasmodium vivax = 

jumlah penderita dengan derajat parasitemia (1+,2+,3+,4+) yang 

terdiagnosa Plasmodium falciparum/Plasmodium vivcax dibandingkan 

total derajat parasitemia Plasmodium falciparum/Plasmodium vivax 

dikalikan 100%. 

   
    

    
       

Keterangan : 

DP  =Persentase derajat parasitemia pada P.Falciparum/P.vivax 

A(+) =Jumlah penderita malaria dengan derajat parasitemia  

  pada P.falciparum/P.vivax 

N(+) =Jumlah total penderita P. falciparum/P.vivax 

2. Persentase penderita berdasarkan kelompok umur = jumlah penderita 

berdasarkan kelompok umur dibandingkan dengan jumlah penderita 

positif  malaria dikalikan 100% 

   
     

    
      

Keterangan : 

XU  =Persentase penderita berdasarkan kelompok umur 

A(+)u =Jumlah penderita malaria berdasarkan kelompok umur 

N(+) =Jumlah total penderita malaria 

3. Persentase penderita berdasarkan jenis kelamin = jumlah penderita 

malaria berdasarkan jenis kelamin dibandingkan dengan jumlah 

penderita malaria dikalikan 100 %. 

   
     

    
       

Keterangan : 

PJ  =Persentase penderita berdasarkan jenis kelamin  

A(+)j =Jumlah penderita malaria berdasarkan jenis kelamin 

N(+) =Jumlah total penderita malaria 
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b. Analisa Bivariat 

Analisa ini digunakan untuk menganalisa perbandingan antara dua 

variabel yaitu derajat parasitemia Plasmodium falciparum dengan 

Plasmodium vivax, Plasmodium dengan kelompok umur, Plasmodium 

dengan jenis kelamin. Analisa bivariat dilakukan dengan menggunakan uji 

Chi Square dan Mann-Whitney Test untuk menguji adanya perbandingan 

data variabel berupa data numerik dan kategorik (nominal dan ordinal). 

Taraf  kepercayaan p-value = 95% (0,95) dengan α = 5% (0,05) dengan 

keputusan yaitu : 

1. Jika p-value < α yang berarti terdapat perbedaan yang bermakna 

antara variabel-variabel yang di uji. 

2. Jika p-value > α yang berarti tidak terdapat perbedaan yang 

bermakna antara variabel-variabel yang di uji. 

 

 


