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BAB II. METODE PENELITIAN 

 

A. Kategori dan rancangan penelitian 

Berdasarkan tujuan dan fungsinya, penelitian ini diklasifikasikan dalam 

penelitian cross sectional dan dianalisis secara analitik.  

B. Populasi dan sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien DM di RSUD Dr. 

Moewardi. Sampel dalam penelitian ini adalah pasien DM rawat jalan yang masih 

menerima obat antidiabetes baik OHO maupun insulin dan melakukan kontrol 

setiap bulan. Pengumpulan data dilakukan secara point time approach yaitu 

pengumpulan data secara sekaligus pada satu saat. Hal ini berarti setiap subjek 

penelitian hanya diobservasi satu kali saja dan pengukuran terhadap variabel 

subjek dilakukan pada saat pemeriksaan. Namun, tidak berarti semua subjek 

penelitian diamati pada waktu yang sama. Selain itu, penelitian ini juga 

menggunakan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sempel harus 

didasarkan pada kriteria inklusi dan ekslusi (Notoatmodjo, 2010).  

Kriteria inklusi pada penelitian ini terdiri dari : 

1. Pasien yang didiagnosis DM dan menerima terapi OHO dan atau insulin. 

2. Pasien DM rawat jalan  

Kriteria eksklusi pada penelitian ini terdiri dari :   

1. Pasien DM yang hamil. 

Jumlah sampel dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus besar 

sampel Taro Yamine karena jumlah populasi sudah diketahui.  

𝑛 =  
𝑁

𝑁 .  𝑑² + 1
 

𝑛 =  
3694

3694 .  0,1² + 1
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Ket. 

n : jumlah sampel 

N : jumlah populasi  

d² : presisi yang ditetapkan (Dahlan, 2009) 

Jumlah populasi (N) pasien DM di RSUD Dr. Moewardi pada Oktober 2016 

sampai Maret 2017 adalah 3694 pasien. Nilai presisi yang telah ditetapkan adalah 

10% = 0,1. Sehingga sampel minimal yang digunakan sebanyak 97,36  pasien 

atau 97 pasien.  

C. Variabel penelitian dan definisi operasional 

1. Variabel penelitian  

Variabel penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu variabel 

dependent dan variabel independent. 

Variabel independent dari penelitian ini adalah  

a. Jumlah obat 

b. Frekuensi pemberian obat  

c. Umur  

d. Jenis kelamin 

e. Durasi penggunaan obat 

f. Komplikasi  

Variabel dependent dari penelitian ini adalah kepatuhan minum obat pasien 

DM tipe 2.  

 

2. Definisi operasional 

a. Jumlah obat adalah banyak obat yang diterima pasien DM sesuai dengan resep 

dokter. 

Kategori: 

1)  Kombinasi (menerima > 1 jenis obat antidiabetes : OHO dan OHO atau 

OHO dan insulin atau insulin dan insulin dalam sediaan yang berbeda) 



19 

 

 

 

2) Tunggal (menerima 1 jenis obat antidiabetes : OHO atau insulin baik 

tunggal maupun ganda dalam sediaan tunggal) 

b. Frekuensi pemberian obat adalah berapa kali pasien menggunakan obat dalam 

sehari sesuai dengan resep dokter. 

Kategori :   

1) > 1x   

2) 1x  

c. Umur adalah lama hidup pasien DM. 

Kategori :  

1) Umur produktif (15-50 tahun) 

2) Umur tidak produktif ( < 15 tahun dan > 50 tahun) 

d. Jenis kelamin adalah status gender pasien DM. 

Kategori : 

1) Laki-laki 

2) Perempuan  

e. Durasi penggunaan obat anti diabetes adalah lamanya pasien minum obat 

antidiabetes.  

Kategori : 

1) < 5 tahun 

2) ≥ 5 tahun 

f. Komplikasi adalah penyakit yang diderita pasien DM setelah terdiagnosis DM. 

Ketegori : 

1) Ada 

2) Tidak ada 

g. Kepatuhan adalah kepatuhan minum obat pasien DM yang diperoleh dari hasil 

penjumlahan nilai kuesioner yang telah diisi oleh pasien DM tipe 2. 

Kategori  :  

1) Kepatuhan tinggi (nilai = 8) 

2) Kepatuhan rendah (nilai < 8) 
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D. Bahan dan alat 

1) Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah informasi tertulis dari rekam 

medik dan jawaban yang secara langsung didapatkan dari responden yang telah 

mengisi kuesioner. Data yang dibutuhkan dari data rekam medik meliputi jdurasi 

penggunaan obat, komplikasi penyakit, alamat lengkap pasien, dan penggunaan 

obat selain terapi DM. Pada kuesioner data yang akan diperoleh berupa nomor 

rekam medik, jenis obat, jumlah obat, frekuensi penggunaan obat, umur, jenis 

kelamin, dan kepatuhan minum obat.  

2) Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian adalah kuesioner yang berupa daftar 

pertanyaan kepada responden agar didapatkan informasi yang dibutuhkan. 

Kuesioner yang digunakan adalah MMAS-8 dengan 8 pertanyaan yang 

terkandung didalamnya untuk mengetahui tingkat kepatuhan pasien. Alasan 

penggunaan MMAS-8 adalah mudah, murah, dan efektif digunakan untuk 

mengetahui kepatuhan pasien dengan penyakit kronis (Plakas et al., 2016).  

Interpretasi hasil kuesioner MMAS-8 adalah sebagi berikut terdapat 7 

pertanyaan dengan respon “ya” atau “tidak”, dimana “ya” memiliki skor 1 dan 

“tidak” memiliki skor 0. Sedangkan untuk pertanyaan ke 8 memiliki beberapa 

pilihan, “tidak pernah” memiliki skor 1; “sesekali” memiliki skor 0,75; “kadang-

kadang memiliki skor 0,5;  “biasanya” memiliki skor 0,25, dan “selalu” memiliki 

skor 0 (Morisky et al., 2008).  Tingkat kepatuhan dibedakan menjadi 2 yaitu 

tingkat kepatuhan tinggi8 jika skor total kuesioner MMAS-8 sama dengan 8 dan 

tingkat kepatuahn rendah jika skor total kuesioner MMAS-8 kurang dari 8  

(Morisky et al., 2008).   

Sebelum digunakan untuk penelitian, perlu dilakukan serangkaian uji 

validasi dan reabilitas terhadapt kuesioner MMAS-8. Uji validasi adalah salah 

satu uji yang digunakan untuk mengukur kesahihan suatu intrumen penelitian. 

Suatu instrumen penelitian dikatakan valid apabila hasil r hitung > r tabel 
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(Arikunto, 2010). Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam uji validitas 

adalah  

a) Mendeskripsikan secara operasional konsep yang akan diukur.  

b) Melakukan uji coba pada beberapa responden. Responden yang digunakan 

untuk uji validitas minimal sebanyak 30 orang dan responden yang memiliki 

lokasi yang berbeda dengan lokasi penelitian tetapi memiliki karakteristik yang 

sama dengan penelitian. 

c) Mempersiapkan tabel tabulasi jawaban.  

d) Menghitung nilai korelasi antara masing-masing butir jawaban dengan nilai 

total dan butir jawaban menggunakan rumus korelasi pearson product. 

(Riwidikdo, 2012) 

Sedangkan uji reliabilitas adalah suatu uji yang digunakan untuk melihat 

konsistensi hasil penelitian yang dilakukan secara berulang dengan instrumen 

yang sama dan perlakuan yang sama pula (Arikunto, 2010). Suatu instrumen 

dikatakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha≥ 6 (Riduwan and Akdon, 2010).  

E. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di RSUD Dr. Moewardi  dengan pertimbangan 

banyak prevalensi DM. 

F. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan dari tanggal 1 Oktober 2016 sampai 1 Maret 2017. 

 

G. Jalannya penelitian 

a. Persiapan penelitian 

1) Pembuatan proposal  

2) Pengajuan proposal kepada dosen pembimbing. 

3) Mengurus surat permohonan izin melakukan penelitian kepada Fakultas 

Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

4) Mengurus surat uji kelayakan etik (ethical clearence). 
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b. Pelaksanaan penelitian 

1) Memberikan surat perizinan penelitian ke pihak RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta. 

2) Mengurus surat izin ke bagian rekam instalasi rekam medik dan farmasi. 

3) Mencari responden di bagian instalasi farmasi untuk mengisi kuesioner. 

4) Responden mengisi kuesioner setelah peneliti membacakan tujuan penelitian 

dan telah mengisi formulir persetujuan. 

5) Mencari data alamat pasien, jenis obat, jumlah obat, frekuensi penggunaan 

obat, durasi penggunaan obat, komplikasi penyakit, dan penggunaan obat 

selain terapi DM dibagian instalasi rekam medik.  

6) Mencari alamat pasien yang bisa dilacak sesuai dengan data rekam medik 

rumah sakit dan mengumpulkan data menggunakan kuisioner. 

c. Pengolahan data 

1) Mengumpulan jawaban kuesioner dari para responden. 

2) Analisis dan interpretasi data. 

3) Menarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data. 

H. Analisis data 

Data yang telah diperoleh kemudian dilakukan analisis menggunakan 

program SPSS (Riwidikdo, 2007). Dalam penelitian ini dilakukan beberapa 

pengujian diantaranya adalah: 

a. Uji validasi kuesioner  

Uji validasi adalah salah satu uji yang digunakan untuk mengukur kesahihan 

suatu intrumen penelitian. Suatu instrumen penelitian dikatakan valid apabila hasil 

yang diperoleh sesuai dengan yang diinginkan atau r hitung > r tabel (Arikunto, 

2010).  

b. Uji reliabitas kuesioner 

Uji reliabilitas adalah suatu uji yang digunakan untuk melihat konsistensi 

hasil penelitian yang dilakukan secara berulang dengan instrumen yang sama dan 

perlakuan yang sama pula (Arikunto, 2010). Suatu instrumen dikatakan reliabel 

jika nilai Cronbach’s Alpha ≥ 6 (Riduwan and Akdon, 2010).  
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c. Analisis bivariat  

Analisis bivariat digunakan untuk melihat hubungan antara variabel 

independent dan variabel dependent. Analisis bivariat yang digunakan adalah uji 

chi square dan perhitungan OR (Odd Ratio). Suatu variabel independent 

dikatakan memperngaruhi variabel dependent jika nilai p-value < 0,05 dengan 

interval ke kepercayaan 95%. Interpretasi nilai OR adalah sebagai berikut : OR > 

1 berarti variabel independent yang diuji merupakan faktor penyebab dari variabel 

dependent; OR = 1 berarti variabel independent yang diuji tidak memberikan 

pengaruh variabel dependent; dan OR < 1 berarti variabel independent yang diuji 

merupakan faktor pencegah dari variabel dependent. 

d. Analisis multivariat  

Analisis multivariat digunakan untuk analisis beberapa variabel independent 

terhadap variabel dependent. Metode analisis multivariat yang digunakan adalah 

metode Backward LR. Analisis multivariat yang digunakan adalah regresi logistik. 

Tahap analisis ini dimulai dengan seleksi variabel bebas, suatu variabel bebas 

dianggap layak jika nilai p-value <0,25 pada analisis bivariat. Variabel 

independent yang mempunyai p-value <0,25 dikatakan mempengaruhi variabel 

dependent. Variabel independent yang mempunyai nilai OR paling tinggi pada 

akhir aanalisis multivariat adalah variabel yang paling mendominasi dalam 

mempengaruhi variabel independent.  


