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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Desain Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hubungan lama 

terdiagnosa dan lama pengobatan diabetes melitus dengan kualitas hidup dengan 

proses menggabungkan variable tersebut hanya dalam satu waktu saja, Maka jenis 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif korelasi. Desain penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah desain cross sectional.Dalam penelitian ini 

peneliti mencari hubungan lama terdiagnosa dan lama pengobatan diabetes dengan 

kualitas hidup pasien DM. 
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4.2 KerangkaPenelitian 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Populasi:penderita diabetes melitus tipe sebanyak 175 

orang di Puskesmas Kepanjen  

Tekniksampling :Purposive sampling 

 

Sampel :Semua pasien diabetes melitus type 2 

sebanyak 120 orang 

Kesimpulan 

VariabelDependen 

Kualitas hidup pasien DM 

VariabelIndependen 

Lama terdiagnosa dan lama pengobatan 

DM  

PengumpulanData:Kuesio

ner 

PengumpulanData: 

Kuesioner 

 

Analisis Data menggunakan 

:Ujikerelasi Kendall tau 

Hubungan lama terdiagnosa dan pengobatan dengan kulitas hidup 

pasien diabetes melitus tipe 2. 
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4.3 Populasi, Sample Dan Sampling  

1. Populasi 

Populasi adalah kumpulan individu atau objek atau juga merupakan suatu 

fenomena yang secara potensial dapat diukur sebagai bagian dari 

penelitian(Mazhindu& Scott, 2005, dalamSwarjana, 2015). Populasi pada penelitian 

ini adalah semua pasien diabetes melitus di Puskesmas Kepanjen, Kabupaten 

Malang sebanyak 175 orang. 

2. Sampling 

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling. 

Purposive sampling itu sendiri adalah suatu teknik penetapan sampel dengan cara 

memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti 

(tujuan/masalah dalam penelitian), sehingga sampel tersebut dapat mewakili 

karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya (Nursalam, 2016). 

3. Sampel 

 Sampeladalahsebagiandarikeseluruhanobyek yang 

ditelitidandianggapmewakiliseluruhpopulasi (Setiadi, 

2013).Sampeldalampenelitianiniadalah semua pasien diabetes melitus yang berada 

di Puskesmas Kepanjen 

Malang.Jumlahsampelpadapenelitianiniberdasarkankriteriainklusidaneksklusiseban

yak 120 orang yang melakukan pemeriksaan DM di 

PuskesmasKepanjen,Kabupaten Malang. 
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N. Z².p.q 
n =          

          d²(N-1) + Z².p.q  
 
175. (1,96)². 0,5. 0,5 

n =           
        0,05² (175-1) + (1,96²) .0,5 .0,5  
 

175 (3,84) 0,25  
n =           

0,435 + (3,84) 0,25  
 

n =         120,43 ( dibulatkan menjadi 120 ) 
 

 
a) Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu 

populasi target yang terjangkau dan akan diteliti (Nursalam, 2016). Kriteria inklusi 

dalam penelitian ini adalah :  

a. Responden merupakan pasien dengan diabetes melitus type 2yang tercatat di 

puskesmas kepanjen 

b. Pasien yang masih menjalani pengobatan. 

 

4.4 Variabel Penelitian 

Variabel adalah sebuahkonsep yang dioperasionalkan, yaitu suatu bagian dari 

individu atau objek yang dapat diukur (measurable). Penelitian ini dikenal dengan 

adanya variable independen (variabel bebas) dan variable dependen (variabel terikat atau 

tergantung) (Swarjana,2015). 

1. Variabel Independen 

Variabel independen merupakan suatu variabel penelitian yang tidak 

ketergantungan kepada variabel penelitian lainnya. Jika terdapat dua variabel 
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penelitian maka variabel independen yang akan menyebabkan perubahan atau 

hubungan terhadap variabel penelitian lainnya. Variabel independen lazim disebut 

sebagai variabel sebab atau variabel bebas atau variabel mempengaruhi, prediktor, 

stimulus, antecedent. Selain itu dalam penelitian epidemiologi variabel independen 

sering di sebut juga sebagai faktor resiko atau faktor kuasa (Budiman, 2011). Pada 

penelitian ini terdapatvariabel independen adalah pasien diabetes melitus yang lama 

terdiagnosa dan lama pengobatan.  

2. Variabel Dependen  

Variabel dependen merupakan suatu variabel penelitian yang ketergantungan 

kepada variabel penelitian lainnya. Jika terdapat dua variabel penelitian maka 

variabel dependen merupakan variabel yang terjadi perubahan.Variabel dependen 

lazim disebut sebagai variabel akibat atau variabel terikat atau variabel dipengaruhi, 

output, respons, kriteria atau konsekuensi.Selain itu dalam penelitian epidemiologi 

variabel dependen sering disebut juga sebagai faktor efek atau faktor dampak 

(Budiman, 2011).Pada penelitian ini terdapat variabel dependen adalah kualitas 

hidup pasien diabetes melitus.  

 

4.5 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah pemberian definisi terhadap variable penelitian 

secara operasional sehingga peneliti mampu mengumpulkan informasi yang 

dibutuhkan terkait dengan konsep (Swarjana, 2015). Definisi operasional pada 

penelitian ini adalah sebagi berikut: 
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Tabel 4.1  DefinisiOperasionalHubungan Lama Menderita Dan 

Pengobatan DM Dengan Kualitas Hidup Pasien DM 

No Variabel DefinisiOperasional Indikator AlatUku
r 

SkalaUku
r 

HasilUkur 

1. (Variabelindepe
nden) 
Lama 
terdiagnosa 
 
 
 
 
 
 
Lama 
pengobatan  
 

Lamanya durasi 
penyakit diabetes 
menunjukkan berapa 
lama pasien tersebut 
menderita diabetes 
melitus sejak 
ditegakkan diagnosis 
penyakit tersebut 
 
 
Durasi 
usahauntukmengem
balikankekesehatan 
dalam keadaan 
normal pasien 
 

Rentang waktu 
pasien 
menderita DM 
terhitung 
semnjak 
pertama 
terdiagnosa. 
 
 
 
Rentang waktu 
pasien 
melakukan 
Terapi 
semenejak 
terdiagnosa.  

kuesioner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kuesioner 

Ordinal  

 

 

 

 

 

 

Ordinal  

Durasi pendek 1-5 tahun 
Durasi sedang 6-10 tahun 

Durasi panjang ≥ 10 tahun 
 
 
 
 
 
 
 

Durasi pendek 1-5 tahun 
Durasi sedang 6-10 tahun 

Durasi panjang ≥ 10 tahun 

2 (variabeldependen
) 
Kualitashiduppasi
endiabetesmelitus.  

Keadaan yang 
menggambarkanseja
uhmanatingkatdarik
ualitashiduppasien 
yang menderita 
diabetesdi 
ukursesuaiindikator. 

Melihatkualitashi
dupdengan total 
butir46 
pertanyaan, 
berisiempatsubs
kalayaitumenilai
kepuasan, 
dampak, 
kekhawatir 
terhadap 
penyakit dan 
sosial/pekerjaan  

Diabetes 
quality of 
life 
(DQOL)  

Ordinal Total skor jawaban responden 
tentang kualitas hidup dibagi 
total butir pertanyaan. Skor 
terkecilnya adalah 1, dan 
skor terbesarnya adalah 5. 
Skor rata-rata dibagi skor 
maximal (5) kemudian 
dikali 100  
Baik 76-100 % 
Cukup 56-75 % 
Kurang  ≤ 55 

 

 

4.6 Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di wilaya kerja Puskesmas KepanjenKabupaten Malang, 

posyandu lansia, dan rumah-rumah pasien.  

 

4.7 Waktu Penelitian  

Pengambilan data lilaksankan pada tanggal 19-23 Mei 2018 
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4.8 Instrumen Penelitian 

Menurut Hidayat (2008),Instrumen penelitian adalah alat ukur, alat-alat yang 

digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan 

masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Instrumen penelitian merupakan 

alat bantu, secara minimal alat bantu tersebut berupa kalimat pertanyaan yang akan 

ditanyakan sebagai catatan, serta alat tulis untuk menuliskan jawaban yang diterima, 

kalimat ini disebut juga sebagai pedoman wawancara (Ninit, 2016). Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah lembar kuesioner pengukuran kualitas hidup 

bersifat subyektif yang menggambarkankeadaanperasaan seseorang terhadap dirinya, 

baik dari orang yang menderitapenyakit tertentu maupun orang sehat dalam berbagai 

dimensi yang berbeda-bedadan jumlah item yang juga berbeda (Muhaimin, 

2009dalamRahayuningsih, 2012).Instrumen untuk mengukur kualitas hidup yang di 

pakai dalam penelitian ini di ambil dari Diabetes Quality of Life (DQOL) dari DCCT 

( Diabetes Contol & Complications Trial) Research Group (1988). DQOL di 

gunakan sebagai instrumen untuk menilai kualitas hidup pasien DM tipe 1 dan DM 

tipe 2. Penilaian jawaban berdasarkan 5 point skala Likert. Kuesioner ini terdiri dari 

46 butir pertanyaan dengan total skor minumal 46 dan maksimal 230. Mencangkup 4 

subskala, yaitu kepuasan,dampak, kekhawatiran terhadap diabetes, dan kekhawatiran 

terhadap sosial/pekerjaan. 
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Tabel 4.2. Kisi-kisi kuesioner DQOL 

Komponen 
Nomor Butir Pertanyaan 

Total 

Farvourable Unfavourable 

kepuasan  1-15  15 

Dampak  18,23,31 16, 17, 19-22, 24-30, 32-35 20 

Kekahwatiran terhadap 

diabtes  

 43-46 4 

Kekahatiran terhadap 

sosial/pekerjaan 

 36-42 7 

Total  46 

 Komponen kepuasan bersifat positif ( Farvourable) dengan skor 1 (sangat 

tidak puas), skor 2 (tidak puas), skor 3 (kurang puas), skor 4 (puas) dan skor 5 (sangat 

puas). Pertanyaan berisfat positif (farvourable) pada dampak menggunakan skor 1 

(tidak perna), skor 2 (jarang), skor 3 (kadang), skor 4 (sering), skor 5 (selalu). 

Sedangkan pertanyaan yang bersifat negatif (Unfavourable) pada dampak 

kekhwatiran terhadap diabetes dan kekhwatiran terhadap sosial/pekerjaan 

menggunakan skor 5 (tidak perna), skor 4 (jarang), skor 3 (kadang), skor 2 (sering), 

dan skor 1 (selalu).  

 

4.9      Uji Validitas Dan Rehabilitas  

 Validitas adalahindeks yang menunjukan alat ukur itu benar-benar mengukur 

apa yang diukur. Maka perlu di ujia dengan uji korelasi antara skors (nilai) tiap-tipa 

item (pertanyaan) dengan skor total kuesioner tersebut (Notoatmodjo,2012). Peneliti 

tidak melakukan uji validitas dan rehabilitas karena kuesioner yang di gunakan 

diadopsi dari kuesioner baku. Kuesioner Diabetes Quality of Life (DQOL) dari 
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DCCT ( Diabetes Contol & Complications Trial) Research Group (1988) memiliki 

nilai r 0,78-0,92 dan koefisien Alpha Cronbach sebesar 0,92. Untuk total skala, 

Subskala : kepuasan 0,86-0,88; dampak 0,77-0,85; kekhwatiran terhadap diabtes 0,66-

0,67; dan kekhwatiran terhadap sosial/pekerjaan 0,83-0,87.  

 

4.10     Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses pendekatan kepada subyek dan proses 

pengumpulan karakteristik subjek yang diperlukan dalam suatu penelitian 

(Nursalam, 2015). Metode pengumpulan data merupakan bagian dari instrument 

pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. 

1. Tahap Persiapan 

a) Mempersiapkan instrument penelitian yaitu kuesioner  

b) Mempersiapkan lembar persetujuan permohonan dan kesediaan 

menjadi responden kepadapasien.  

c) Peneliti memohon ijin kepada pihak terkait. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a) Penelitian dilakukan setelah mendapatkan izin dan persetujuan dari 

pihak terkait. 

b) Menetapkan responden penelitian dengan cara menjadikan responden 

yang berada dan bersedia pada saat itu serta sesuai dengan kriteria 

yang diinginkan peneliti. 

c) Memberikan penjelasan kepada responden mengenai maksud dan 

tujuan penelitian yang akan dilakukan. 

d) Meminta persetujuan responden untuk menjadi responden penelitian 

dengan menyerahkan dan membaca informed consent serta meminta 
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responden untuk menandatangani lembar persetujuan menjadi 

responden. 

e) Meminta responden untuk mengisi identitas dan kuesioner. 

f) Melakukan dokumentasi selama penelitian. 

3. Tahap Pengumpulan Data 

a) Mengumpulkan instrument penelitian yang telah diisi oleh responden. 

b) Melakukan pengecekan kelengkapan identitas responden. 

c) Melakukan pengecekan kelengkapan data yaitu kelengkapan 

pengisian lembar kuesioner. 

4.11      Analisa Data 

Analisa data dilakukan melalui pengolahan data yang dilakukan melalui 

beberapa tahap yaitu sebagai berikut: 

a. Editing 

Tahap editing merupakan tahap untuk memeriksa kembali kebenaran data yang 

diperoleh atau dikumpulkan (Setiadi, 2013). Tahap editing pada penelitian ini yaitu 

memeriksa kembali semua hasil kuesionerterkait lama Terdiagnosa dan lama 

pengobatan yang telah di lakukan oleh responden dan pertanyaan kualitas hidup 

pasien untuk dicek kembali apakah semua data telah diperoleh sesuai dengan yang 

diharapkan. 

b. Coding 

Tahap coding adalah pemberian kode (angka) terhadap data yang terdiri atas 

beberapa kategori yaitu memberikan kode tertentu pada hasil penelitian sesuai 

dengan variabel yang ada (Saryono,2011).Tahap coding pada penelitian ini adalah 

memberikan kode t erhadap masing–masing responden untuk mempermudah 

melakukan analisis data. 
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c. Scoring  

Scoring pada penelitian ini yaitu memberikan skor pada lembar 

kuesioner(Saryono, 2011). Untuk lembar kuesioner, jawaban yang memiliki nilai 

tinggi (5) adalah jawaban yang menunjukkan kualitas hidup yang baiksedangkan nilai 

rendah (1) adalah nilai untuk jawaban yang menunjukkan kualitas hidup yang buruk. 

b. Tabulasi 

Tabulating adalah membuat table (Saryono, 2011). Data yang telah diberi kode 

kemudian disajikan ke dalam table dan selanjutnya dilakukan analisis data. 

c. Entri Data 

Entry Data pada penelitian ini adalah memasukkan data lama terdiagnosa dan 

pengobatan serta skor kuesioner kualitas hidup yang telah dibuat untuk selanjutnya 

dilakukan analisa data di komputer dengan menggunakan SPSS Windows 18. 

1. Analisa Univariat 

Analisa Univariat dilakukan terhadap masing-masing variabel yang diteliti. 

Analisis ini hanya menghasilkan distribusi frekuensi dan prosentase dari tiap 

variable. Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dapat disajikan dalam 

bentuk tabel distribusi frekuensi, tendensi sentral atau grafik (Saryono,2011). Analisis 

univariat pada penelitian ini digunakan untuk mendiskripsikan karakteristik 

responden meliputi data pasien yaitu nama, usia, jenis kelamin, lama terdiagnosa dan 

lama pengobatan. 

Rumus umum :  

 

P=              X 100% 
  ∑f 

 
n 
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Keterangan :  

P = Prosentase 

∑f = Frekuensi 

 n  = Jumlah responden 

 

2.  Analisa Bivariat 

 Analisa bivariat dilakukan untuk menguji ada tidaknya hubungan antara 

variable independen dan variable dependen dengan uji statistik 

(Praptomo&Anam&Raudah, 2016). Analisis bivariate dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui lama terdiagnosa dan lama pengobatan diabetes melitus dengan 

kualitas hidup pasien diabetes melitus di puskesmas Kepanjen, Kabupaten Malang. 

Analisa data yang digunakan untuk menilai penelitian ini adalah analisa korelasi kendall 

tau pada SPSS for Windows. Kesimpulan diambil jika nilai p<0,05 maka ada hubungan 

lama terdiagnosa dan lama pengobatan diabetes melitus dengan kualitas hidup pasien 

diabetes melitus. Apabila nilai p> 0,05 maka, tidak ada hubungan antara kedua 

variabel hubungan lama terdiagnosa dan lama pengobatan diabetes melitus dengan 

kualitas hidup pasien diabetes melitus (Saryono,2011). 

4.12     Etika Penelitian 

Etika penelitian keperawatan merupakan masalah yang sangat penting dalam 

penelitian, mengingat penelitian keperawatan berhubungan langsung dengan 

manusia, maka segi etika penelitian harus diperhatikan (Nursalam, 2008). Etika 

penelitian yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut: 

a. Lembar Persetujuan (Informed Consent) 
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Informed Consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan 

responden dengan memberikan lembar persetujuan. Informed Consent diberikan 

sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan lembar persetujuan untuk 

menjadi responden. Lembar persetujuan diberikan kepada responden yang akan 

diteliti sebelum penelitian dilakukan agar responden mengetahui maksud dan tujuan 

dari penelitian, jika responden bersedia maka responden diminta untuk 

menandatangani lembar persetujuan yang disediakan peneliti, namun jika tidak 

bersedia, maka peneliti harus menghormati hak responden untuk menolak 

berpartisipasi dalam penelitian (Hidayat,2007) 

b. Tanpa Nama 

Masalah etika keperawatan yang memberikan jaminan dengan cara tidak 

memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar alat ukur dan hanya 

menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian yang akan 

disajikan (Hidayat,2007). Pada penelitian ini responden tidak mencantumkan nama 

akan tetapi dapat menuliskan nama inisial. 

c. Kerahasiaan 

Masalah etika keperawatan yang memberikan jaminan dengan cara menjaga 

kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah lainnya. Semua 

informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, hanya 

kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset (Hidayat, 2007). 

Jaminan kerahasiaan tersebut dapat membantu sehingga agar responden tidak perlu 

ragu untuk memberikan data yang diinginkan oleh peneliti. 


