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BAB IV 

METODE PENELITIAN  

 

4.1  Metode Penelitian  

 Metode penelitian merupakan strategi pembuktian dan pengujian atas 

variabel dilingkup penelitian (Hidayat,2008).Pada penelitian ini menggunakan 

metode observasional analitik dengan pendekatan studi cross-sectional yaitu 

pendekatan silang yang tidak menggunakan subjek yang sama, dalam waktu 

bersamaan atau serentak (Silaenet al, 2013). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan pasien Diabetes Mellitus 

dalam penggunaan insulin dengan pendekatan teori Health Belief Model (HBM) 

di RSU Karsa Husada Kota Batu, Jawa Timur. 

 

4.2    Populasi Penelitian  

 Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2010).Suatu 

populasi menunjukkan pada sekelompok subjek yang menjadi objek atau sasaran 

penelitian.Penentuan subjek dalam suatu penelitian sangat penting dan 

menentukan keakuratan hasil penelitian (Notoatmodjo, 2012).Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua pasien diabetes mellitus (DM) pada rawat jalan di 

RSU Karsa Husada Kota Batu, Jawa Timur. 

4.3  Sampel Penelitian 

4.3.1 Sampel  

 Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara 

tertentu untuk diukur atau diamati karakteristiknya, kemudian ditarik kesimpulan 

mengenai karakteristik tersebut yang dianggap mewakili populasi (Silaen 

dkk,2013).Sampel dalam penelitian ini adalah semua pasien diabetes mellitus 

pada rawat jalan di RSU Karsa Husada Kota Batu, Jawa Timur yang memenuhi 

kriteria inklusi yang telah ditentukan. Pada penelitian ini didapati jumlah 

responden sebanyak 100 responden, sehingga dilakukan pengambilan sampling 

dengan jumlah 100 responden dari semua pasien diabetes mellitus pada rawat 

jalan di RSU Karsa Husada Kota Batu, Jawa Timur. 



50 
 

 
 

Pada penelitian ini jumlah penderita diabetes mellitus pada Rawat Jalan di 

RSU Karsa Husada Kota Batu tidak diketahui dengan pasti sehingga untuk 

menghitung jumlah sampel minimum yang dibutuhkan menggunakan formula 

Lameshow untuk populasi yang tidak diketahui. Jumlah sampel minimum yang 

diambil dihitung menggunakan rumus berikut (Lwanga & Lameshow, 1991,p.25) 

: 

 

 

 

Keterangan  

n       = Jumlah Sampel 

z
2
1-α/2   = Statistik Zpada distribusi normal standar, dengan tingkat 

kemaknaan α (dalam hal ini peneliti menggunakan α = 0.05 

maka Z untuk uji dua arah = 1,96) Derajat kemaknaan 95% 

dengan nilai 1,96  

p = Proporsi populasi atau tingkat eror = 0.5(presisi yang 

digunakan adalah 50% atau0,5dengan tingkat kepercayaan 

90%) 

d =  Presisi absolut yang diinginkan 10% 

Maka diperoleh besar sampel minimal : 

 

n      = 1,960
2
x 0,5 x (1-0,5) = 96,04 = 100 sampel  

           0,1
2
 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka sampel yang akan digunakan 

dalam penelitian ini sebesar 96 responden yang dibulatkan menjadi 100 

responden. Jadi, jumlah sampel minimal dalam penelitian ini adalah 100 orang. 

4.3.2 Teknik sampling 

 Teknik sampling atau teknik pengambilan sampel yaitu cara atau teknik-

teknik tertentu yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian, yang 

tergantung dari tujuan penelitian dan sifat-sifat populasi (Notoatmodjo, 

2012).Teknik sampling yang digunakan adalah dengan cara purposive sampling, 

yaitu suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel diantara 

n = z
2
1-α/2P(1-P) 

  d
2 
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populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti (tujuan atau masalah dalam 

penelitian), sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang 

telah dikehendaki sebelumnya. 

 

4.3.3 Kriteria Inklusi 

 Kriteria inklusi adalah kriteria atau ciri-ciri yang perlu dipenuhi oleh setiap 

anggota populasi yang dapat diambil sebagai sampel (Notoatmodjo, 2012). 

Kriteria inklusi penelitian ini adalah: 

1. Pasien dabetes mellitus (DM) rawat jalan di RSU Karsa Husada Kota 

Batu, Jawa Timur. 

2. Pasien diabetes mellitus (DM) yang sedang menggunakan insulin. 

3. Pasien diabetes mellitus (DM) yang dapat berkomunikasi dan menulis 

dengan baik. 

4. Pasien diabetes mellitus (DM) yang bersedia menjadi responden dari 

penelitian (mengisi informed consent). 

 

4.3.4 KriteriaEksklusi 

 Kriteria Ekslusi adalah ciri-ciri anggota populasi yang tidak dapat diambil 

sebagai sampel (Notoatmodjo, 2012).Kriteria eksklusi padapenelitian ini adalah: 

1. Pasien Diabetes Mellitus (DM) rawat inap di RSU Karsa Husada Kota 

Batu, Jawa Timur. 

2. Pasien diabetes mellitus (DM) yang tidak mendapatkan insulin. 

3. Paien diabetes mellitus (DM) yang tidak bersedia menjadi responden dari 

penelitian. 

 

4.4  Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian merupakan suatu sifat yang akan diukur atau diamati 

yang nilainya bervariasi antara satu objek lainnya dan terukur (Riyanto, 2001). 

 

4.4.1 Variabel bebas 

 Variabel bebas (independent) adalah variabel mandiri dan tidak berubah 

oleh variabel lain, dapat mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan atau 
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timbulnya variabel terikat. Variabel bebas mengakibatkan suatu  perubahan (pada 

variabel terikat). Pada suatu keadaan mungkin pula variabel terikat dapat 

menyebabkan perubahan pada variabel bebas (Satari dan Wirakusumah, 2010). 

  

4.4.2 Variabel Terikat 

 Variabel terikat (dependent) adalah variabel yang seolah-olah sesuatu 

tergantung pada faktor lain, sering disebut variabel luaran (output). Sedangkan 

menurut Riyanto (2001) variabel dependent berubah akibat perubahan pada 

variabel bebas.Variabel terikat dalam penelitian ini adalah ketepatan pasien 

diabetes mellitus dalam penggunaan insulin. 

 

4.5  Intrumen Penelitian 

Pengumpulan data dengan metode apapun selalu memerlukan alat yang 

disebut dengan instrumen. Instrumen atau alat pengambilan data ini sudah 

ditetapkan tergantung pada macam dan tujuan penelitian serta data yang akan 

diambil atau dikumpulkan (Notoatmodjo, 2010).  

Instrumen atau alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner yang diisi dengan check list, yaitu sebuah daftar dimana responden 

tinggal membubuhkan tanda check (√)pada kolom yang telah tersedia. Kuesioner 

adalah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh infomasi dari 

responden, dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang dia ketahui 

(Arikunto, 2010). Jenis kuesioner yang digunakan adalah Likert scale (skala 

Likert). Skala likert merupakan metode penskalaan pernyataan sikap yang 

menggunakan distribusi respon sebagai dasar penentuan nilai skalanya (Arikunto, 

2010). 

Kuesioner dalam penelitian ini merupakan pernyataan dan memerlukan 

jawaban.Pada kuesioner ketepatan di dapati jawaban selalu, sering, jarang, dan 

tidak pernah, pada kuesioner faktor HBM di dapati jawaban yaitu merupakan 

pilihan sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

4.6  Definisi Operasional 

 Definisi operasional adalah menjelaskan pengertian variabel yaitu 

mengubah kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat 
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diamati atau yang dapat di ukur. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan dalam 

menetapkan  indikator, instrumen, dan data yang akan dikumpulkan (Silaen dkk, 

2013). Beberapa hal yang perlu didefinisikan dalam penelitian ini adalah : 

 

1. Ketepatan adalah perilaku penderita dalam penggunaan insulin serta 

upaya pencegahan penyakit untuk kambuh. 

2. Health Belief Model adalah teori yang menjelaskan bagaimana keyakinan 

individu mempengaruhi diri untuk memilih perilaku yang lebih sehat. 

Health Belief Model dibagi menjadi 5, yaitu: 

a. Perceived susceptibility adalah pendapat subyektif responden 

tentang resiko yang bisa terjadi dari kondisi penyakit diabetes 

mellitus. 

b. Perceived severity adalah pendapat subyektif responden tentang 

keseriusan dari penyakit diabetes mellitus. 

c. Perceived benefits adalahpendapat subyektif responden tentang 

keuntungan yang diperoleh bila melakukan pencegahan. 

d. Perceived barriersadalahpendapat subyektif responden terhadap 

kondisi yang menjadi halangan dalam melaksanakan pencegahan 

e. Self efficacy adalahkepercayaan pada diri sendiri untuk dapat 

sembuh dari penyakit. 

3. Insulin adalah obat atau  terapi untuk penderita Diabetes Mellitus yang 

digunakan untuk mengontrol gula darah di dalam tubuh agar tetap stabil. 

4. Kuisioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang 

memungkinkan untuk melakukan analisis dari sikap-sikap maupun hasil 

jawaban yang diberikan oleg suatu responden dalam suatu populasi. 

5. Rumah Sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional 

yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli 

lainnya. 
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Tabel IV.1 Definisi operasional 

Definisi 

Operasional 

Indikator No Alat Ukur Skor 

Ketepatan: 

Perilaku pasien 

dalam  kesesuaian  

aturan penggunan 

insulin  serta 

pelaksanaan saran 

rekomendasi 

dokter dalam 

upaya mencegah 

kekambuhan 

penyakit 

1. Ketepatan penggunaan 

insulin  

2. Ketepatan pemilihan insulin 

3. Ketepatan dosis insulin 

4. Ketepatan cara pemberian 

insulin 

5. Efek samping  penggunaan 

insulin 

 

1 

 

2 

3,4 

5,6 

 

7,8 

 

Kuesioner ketepatan 

Kuesioner dengan 20 item pernyataan 

menggunakan 4 sekala Likert :  

Selalu  (SL), Sering (S), Jarang (J), dan Tidak 

Pernah (TP) 

Nilai Pernyataan (+) 

SL = 4  J   = 2 

S   = 3  TP=1 

Nilai pernyataan (-) 

SL = 1    J   = 3 

S    = 2  TP=4 

 

 

Hasil yang diperoleh 

dikelompokkan menjadi 4 

kategori : 

1. Patuh (76%-100%) 

2. Cukup Patuh (56%-75%) 

3. Kurang patuh (40%-55%) 

Tidak patuh (<40%) 

Health Belief 

Model : teori yang 

menjelaskan 

bagaimana 

keyakinan 

individu 

mempengaruhi 

diri untuk memilih 

perilaku yang 

lebih sehat 
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Definisi  

Operasional 
Indikator No Alat Ukur Skor 

Perceived 

susceptibility : 

pendapat subyektif 

responden tentang 

resiko yang bisa 

terjadi dari kondisi 

penyakit diabetes 

mellitus 

1. Lifestyle 

2. Faktor resiko 

3. Faktor genetika 

1 

2 

3 

Kuesioner dengan 5 item pernyataan 

menggunakan 4 sekala Likert :  

Sangat Setuju (SS), Tidak Setuju (TS), dan 

Sangat Tidak Setuju (STS). Nilai Pernyataan (+) 

SS=4   S=3 

TS=2 STS=1 

Nilai pernyataan (-) 

SS=1  S=2 

TS=3  STS=4 

Hasil yang diperoleh 

dikelompokkan menjadi 4 

kategori : 

1. Baik (76%-100%) 

2. Cukup baik (56%-75%) 

3. Kurang baik (40%-55%) 

4. Tidak baik  (<40%) 

Perceived severity 

pendapat subyektif 

responden tentang 

keseriusan dari 

penyakit Diabetes 

Mellitus 

1. Komplikasi penyakit 

2. Dampak sosial 

4 

5,6 

Kuesioner dengan 5 item pernyataan 

menggunakan 4 sekala Likert : 

Sangat Setuju (SS), Tidak Setuju(TS), dan 

Sangat Tidak Setuju (STS). Nilai Pernyataan (+) 

SS=4   S=3 

TS=2   STS=1 

Nilai pernyataan (-) 

SS=1  S=2 

TS=3  STS=4 

Hasil yang diperoleh 

dikelompokkan menjadi 4 

kategori : 

1. Baik (76%-100%) 

2. Cukupbaik(56%-75%) 

3. Kurang baik (40%-55%) 

4. Tidak baik  (<40%) 

Perceived 

benefitpendapat 

subyektif 

responden tentang 

keuntungan yang 

diperoleh bila 

menggunakan 

insulin 

1. Informasi dari tenaga medis 

2. Mengkontrol gula darah 

3. Meningkatkan waktu 

produktifitas 

7 

8 

9 

 

 

 

 

Kuesioner dengan 5 item pernyataan 

menggunakan 4 sekala Likert :  

Sangat Setuju (SS), Tidak Setuju(TS), dan 

Sangat Tidak Setuju (STS). Nilai Pernyataan (+) 

SS=4   S=3 

TS=2   STS=1 

Nilai pernyataan (-) 

SS=1   S=2 

TS=3   STS=4 

 

 

Hasil yang diperoleh 

dikelompokkan menjadi 4 

kategori : 

1. Baik  (76%-100%) 

2. Cukup baik(56%-75%) 

3. Kurang baik (40%-55%) 

4. Tidak baik(<40%) 
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Definisi 

Operasional 
Indikator No Alat Ukur Skor 

Perceived 

barrierspendapat 

subyektif 

responden terhadap 

kondisi yang 

menjadi halangan 

penderita untuk 

mencapai keadaan 

sehat 

1. Efek samping obat yang 

dirasakan 

2. Dukungan sosial 

3. Akses Menuju Rumah Sakit 

10 

 

11 

12 

Kuesioner dengan 10 item pernyataan 

menggunakan 4 sekala Likert :  

Sangat Setuju (SS), Tidak Setuju (TS), dan 

Sangat Tidak Setuju (STS). Nilai Pernyataan 

(+) 

SS=4   S=3 

TS=2   STS=1 

Nilai pernyataan (-) 

SS=1   S=2 

TS=3   STS=4 

Hasil yang diperoleh 

dikelompokkan menjadi 4 

kategori : 

1. Baik  (76%-100%) 

2. Cukup baik(56%-75%) 

3. Kurang baik (40%-55%) 

4. Tidak baik(<40%) 

Self efficacy 

kepercayaan pada 

diri sendiri untuk 

dapat mencapai 

keadaan sehat 

 

1. Rasa percaya diri 13,14, 

15 

Kuesioner dengan 5 item pernyataan 

menggunakan 4 sekala Likert :  

Sangat Setuju (SS), Tidak Setuju(TS), dan 

Sangat Tidak Setuju (STS). Nilai Pernyataan 

(+) 

SS=4    S=3 

TS=2    STS=1 

Nilai pernyataan (-) 

SS=1   S=2 

TS=3   STS=4 

Hasil yang diperoleh 

dikelompokkan menjadi 4 

kategori : 

1. Baik  (76%-100%) 

2. Cukup baik (56%-75%) 

3. Kurang baik  (40%-55%) 

4. Tidak baik (<40%) 
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4.7    Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di pasien rawat jalan diabetes mellitus 

Rumah Sakit Karsa Husada Kota Batu, Jawa Timur. Waktu Penelitian Maret 

2018. 

 

4.8  Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.8.1 Uji Validitas 

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen 

pengukur atau kuesioner mampu mengukur apa yang ingin diukur. Tujuan 

pengujian validitas instrumen atau kuesioner adalah untuk meyakinkan 

bahwa kuesioner yang akan disusun benar-benar baik dalam mengukur 

gejala dan menghasilkan data yang valid (Riwidikdo, 2012). 

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas 

muka.Validitas muka (face validity) bertujuan untuk melihat apakah 

pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner bersifat ambigu atau salah 

penafsiran oleh responden.Validitas muka adalah suatu alat evaluasi untuk 

melihat ketepatan susunan kalimat atau kata-kata dalam soal sehingga jelas 

pengertiannya atau tidak menimbulkan tafsiran lain (Sugiyono, 2006). 

Jumlah responden yang dibutuhkan untuk uji validitas sebanyak 30 

resonden untuk memperoleh kurva normal.Uji validitas menggunakan 

rumus Pearson Product Moment (Arikunto, 2010). 

 

rxy =  

Gambar 4.1 Rumus Pearson Product Moment 

 

Keterangan : 

rxy =  Indeks korelasi antara dua belah instrument 

n  = Jumlah butir pertanyaan 

∑x = Jumlah skor pada belah ganjil 

∑y = Jumlah skor pada belah genap 
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Nilai r kemudian dibandingkan dengan nilai rtabel(rkritis). Bila rhitung 

dari rumus di atas lebih besar dari rtabel maka butir tersebut valid, dan 

sebaliknya apabila hasil perhitungan lebih besar dari pada tabel maka 

pertanyaan tersebut dinyatakan valid (dapat digunakan) dalam kuesioner 

apabila tidak valid maka pertanyaan tersebut harus direvisi atau 

dihilangkan (Arikunto, 2010). Suatu kuisoner atau pertanyaan dinyatakan 

valid jika nilai r hitung > r tabel dengan α 5%. Langkah-langkah untuk 

melakukan analisa validasi dengan menggunakan SPSS (Statistical 

product and Service Soutions) ver. 16 for windows sebagai berikut: 

1. Ketik data jawaban kuisioner di Miscrosoft Excel. 

2. Buka program SPSS. 

3. Menampilkan variable view untuk name ketik P1 untuk item 

pertanyaan, decimal diganti dengan angka 0 untuk yang 

lainnya diabaikan. 

4. Menampilkan data view. Copy semua data jawaban kuisioner 

di Miscrosoft Excel beserta total skor. 

5. Kemudian klik menu analyse-correlate-bivariate. Masukkan 

semua variabel (X dan Y), klik tanda panah sehingga 

seluruhnya akan pindah ke kotak variabel. 

6. Klik Ok. 

 

4.8.2  Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu instrumen yang cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut 

sudah baik (Arikunto, 2010). 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan uji Alpha. 

Instrumen dinyatakan reliabel bila nilai α  > 0,60 atau sama dengan 1 

(Sugiyono,2012). 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Uji Alpha 
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Keterangan : 

r11 = Reliabilitas instrumen 

k  = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑𝞂b
2
 = Jumlah varian butir atau item 

𝞂t
2
 = Varian total 

 Pada penelitian ini menggunakan SPSS (Statistical product and 

Service Solutions) ver. 16 for windows. Langkah-langkah untuk 

melakukan analisa reabilitas dengan menggunakan SPSS (Statistical 

product and Service Solution) ver. 16 for windows sebagai berikut: 

1. Pemasukan data ke SPSS 

1) Buka lembar kerja baru klik File-New-Data. 

2) Menampilkan variabel view untuk mempersiapkan nama dan 

property variabel. 

3) Variabel pertama pertanyaan 1, maka isikan: 

a. Name : P1 

b. Type : pilih numeric 

c. Width : pilih 8 

d. Decimal : pilih 0 

e. Label : ketik pertanyaan 1 

f. Value : pilih none 

g. Missing : pilih none   

h. Columns : pilih 8 

i. Align : pilih Right 

j. Measure : pilih scale  

Lakukan hal yang sama pada pertanyaan selanjutnya sampai 

selesai. 

2. Mengisi Data 

Setelah nama variabel didefinisikan, langkah selanjutnya adalah 

mengisi data pertanyaan. Untuk itu, kembalikan pada tampilan Data 

view. 

3. Menyimpan Data 

Data dapat disimpan, dengan prosedur sebagai berikut: 

1) Menu utama SPSS, pilih menu File-Save As. 
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2) Berikan nama file untuk keseragaman berikan nama valid dan 

Reliabel dan tempatkan file pada directory yang dikendaki. 

4. Mengelola Data 

1) Klik menu Analyze-Scale-Reliability Analysis. 

2) Masukkan p1 sampai pertanyaan selesai ke kotak item, 

3) Klik statistic, Descriptive for scale if item delete, Continue, 

OK. 

5. Menyimpan hasil output 

Data yang sudah diperoleh dapat disimpan, dengan prosedur 

sebagai berikut: 

1) Dari menu utama SPSS, pilih menu File-Save As. 

2) Berikan nama file untuk keseragaman berikan nama valid dan 

reliabel dan tempatkan pada directory yang dikehendaki. 

6. Output SPSS dan analisisnya 

Nilai Cronbach’s Alpha yang diperoleh dibandingkan dengan 

Tabel IV.2 Dasar pengambilan keputusan jika nilai Alpha > 0,60 

maka reliable (Sujianto, 2007). 

Tabel  IV.2 Tingkat reliabilitas berdasarkan nilai Alpha. 

Alpha Tingkat Reliabilitas 

0,0 - 0,20 Kurang reliabel 

> 0,20 – 0,40 Agak reliabel 

> 0,40 – 0,60 Cukup reliabel 

> 0,60 – 0,80 Reliabel 

> 0,80 – 1,00 Sangat reliabel 

 

4.9  Analisa Data 

 Setelah data diolah maka data akan dianalisa dengan metode analisis 

univariate, bivariat dan analisis multivariat dengan bantuan program 

Statistical Product for Service Solution (SPSS) versi 17for windows. 

4.9.1  Analisis Multivariate 

Analisis multivariat bertujuan untuk menganalisa hubungan antara 

beberapa variabel bebas dengan satu variabel terikat. Dalam analisis 
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multivariate ini menggunakan uji regresi berganda. Model regresi berganda 

adalah model regresi yang variabel independennya lebih dari 1. 

  Langkah-langkah untuk melakukan uji regresi berganda adalah 

sebagai berikut :  

1. Klikdata view name,type(numeric), label (diisi variabel bebas dan 

terikatnya), untuk yang lainnya diabaikan. 

2. Klikdata view kemudian masukkan data variabel X dan variabel Y 

3. KlikAnalyze, regression, linier.  

4. Maka akan muncul kotak linier regression, untuk variabel X 

masukkan kedalam kolom independent, sedangkan variabel Y 

masukkan kedalam kolom dependent. 

5. Klik OK 

6. Maka akan muncul data hasil regresi berganda. 

4.9.1.1 Uji Normalitas 

  Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti 

diketahui bahwa uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti 

distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi 

tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi 

apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik 

dan uji statistik. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak 

dilakukan uji statistik Kolmogorov-Smirnov Test. Residual berdistribusi 

normal jika memiliki nilai signifikansi >0,05 (Jannie, 2012).Langkah-

langkah untuk melakukan uji normalitas adalah sebagai berikut :  

1. Klikdata view name,type(numeric), label (diisi variabel bebas dan 

terikatnya), untuk yang lainnya diabaikan. 

2. Klikdata view kemudian masukkan data variabel X dan variabel Y 

3. KlikAnalyze, regression, linier. Maka akan muncul kotak linier 

regression, untuk variabel X masukkan kedalam kolom independent, 

sedangkan variabel Y masukkan kedalam kolom dependent. 

4. Kliksave, pilihunstandardized, continue, OK 
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5. Maka tampak pada data view RES_1, Klik Analyze, nonparametric 

test, 1 Sampel K-S. 

6. Maka akan muncul kotak one sample Kolmogorov-smirnov tes, 

masukkan unstandardized Residu kedalam kolom test variable list, 

Normal, OK. (Janie, 2012). 

 

4.9.1.2 Uji Koefisien Regresi Linier Berganda 

4.9.1.2.1 Uji T 

Digunakan untuk menguji berarti atau tidaknya hubungan variabel-

variabel independent (X) yang terdiri atas Perceived Susceptibility, 

Perceived Severity, Perceived Benefits ,Perceived Barrier, Self Efficacy 

dengan  variabel dependen ketepatan pasien Diabetes Mellitus (Y). 

Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut (Ghozali, 2005): 

a. Menentukan Formulasi Hipotesis 

- H0 : β = 0, artinya variabel X1,X2,X3,X4, dan X5 tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap 

variabel Y. 

- H0 : β = 0, artinya variabel X1,X2,X3,X4, dan X5 mempunyai 

pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel Y. 

b. Menentukan signifikan 

- Nilai signifikan (P value)< 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima 

- Nilai signifikan (P value)> 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak 

c. Membuat kesimpulan 

- Bila (P value) <0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya 

variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel 

dependen. 

- Bila (P value)> 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak artinya 

variabel independen secara parsial tidak mempengaruhi variabel 

dependen. 

4.9.1.2.2 Uji F (Uji Simultan)  

Digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen 

dan variabel dependen, apakah variabel independen (X) yang terdiri atas 
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Perceived Susceptibility, Perceived Severity, Perceived Benefits, Perceived 

Barrier, Self Efficacy benar-benar berpengaruh secara simultan (bersama-

sama) terhadap variabel dependen ketepatan pasien Diabets Mellitus (Y). 

Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut (Ghozali, 2005): 

a. Menentukan Formulasi Hipotesis 

- H0 : β1 = β2 = 0, artinya variabel X1,X2,X3,X4, dan X5 tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap 

variabel Y. 

- H0 : β1 = β2 ≠ 0, artinya variabel X1,X2,X3,X4, dan X5 mempunyai 

pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap variabel Y. 

b. Menentukan signifikan 

- Nilai signifikan (P value)< 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima 

- Nilai signifikan (P value)> 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak 

c. Membuat kesimpulan 

- Bila (P value) <0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya 

variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel 

dependen. 

- Bila (P value)> 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak artinya 

variabel independen secara simultan tidak mempengaruhi variabel 

dependen. 

4.9.1.3 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R²) dilakukan untuk melihat adanya 

hubungan  yang sempurna atau tidak, yang ditunjukkan pada apakah 

perubahan variabel independen (Perceived Susceptibility, Perceived 

Severity, Perceived Benefits, Perceived Barrier, Self Efficacy) akan diikuti 

oleh variabel dependen (ketepatan pasien Diabetes Mellitus) pada proporsi 

yang sama. Pengujian ini dengan melihat nilai R Square (R2). Nilai 

koefisien determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1. Selanjutnya nilai R² 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independent dalam 

menjelaskan variasi variabel dependent amat terbatas. Nilai yang mendekati 

1 berarti variabel-variabel independent memberikan hampir semua 
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informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependent (Ghozali, 

2005). 

4.10  Pengolahan Data 

Semua kuesioner yang telah diisi oleh responden dikumpulkan, 

kemudian dilakukan pengolahan data dengan langkah : 

4.10.1 Editing 

Editing dilakukan untuk memeriksa validitas dan realibilitas data 

yang masuk dan kelengkapan pengisian, kejelasan makna jawaban, 

konsistensi antar jawaban, relevansi jawaban, dan keseragaman satuan 

pengukuran.  

4.10.2 Coding 

Coding adalah kegiatan untuk mengaktifkan data jawaban menurut 

kategorinya masing-masing. Setiap kategori jawaban yang berbeda diberi 

kode yang berbeda. Hal yang perlu diperhatikan adalah setiap jawaban yang 

masuk diberi kode tertentu sesuai dengan kategorinya dan antara kategori 

yang satu dengan lainnya diberi batas tegas agar tidak tumpang tindih. 

Coding merupakan kegiatan memberikan kode pada setiap variabel untuk 

memudahkan pengolahan data (Sugiyono, 2012). 

4.10.3  Entry Data 

 Data entry adalah mengisi kolom-kolom atau kotak-kotak lembar 

kode atau kotak-kotak lembar kode atau kode sesuai dengan jawaban 

masing-masing pertanyaan (Notoatmodjo, 2012). Data yang diperoleh akan 

dimasukan kedalam martersheet denngan bantuan program microsoft excell 

2007 for windows 2007 dan SPSS 17 for windows sehingga mempermudah 

melakukan analisis. 

4.10.4 Scoring 

Merupakanpemberian skor penelitian setelah data terkumpul 

(Arikunto, 2010). Setelah kuesioner dikumpulkan dilakukan pengolahan 

data dengan pemberian skor.Alat ukur yang digunakan untuk menentukan 

tindakan responden berdasarkan Teori Health Belief Modeldan 

ketepatanapakah bersifat positif (favorable) atau negatif (unfavorable) 

dengan penelitian model Likertyang terdiri dari empat alternatif jawaban 

yaitu, apabila di jawab Sangat setuju (SS) / Selalu (SL) maka nilainya 4, 
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Setuju (S) / Sering (S) maka nilainya 3, Tidak setuju (TS) / Jarang (J) maka 

nilainya 2, Sangat tidak setuju (STS) / Tidak pernah (TP) maka nilainya 1 

dan sebaliknya untuk pertanyaan unfavorable. Dalam menjawab skala 

Likert, responden hanya beri tanda checklist (√) pada kemungkinan jawaban 

yang paling sesuai dengan pribadinya, kemudian dari hasil scoring tersebut 

dimasukkan rumus(Sugiyono, 2012) : 

 

P = 
 

 
      

 

Keterangan : 

P = nilai prosentasi 

F = jawaban benar 

n = jumlah soal 

Hasil yang diperoleh dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu : 

1. Baik / Tepat  :  Bila obyek mampu menjawab benar 76%-

100% dari pertanyaan yang diberikan 

2. Cukup baik / Tepat : Bila subyek mampu menjawab benar 56%- 

75% daripertanyaan yang diberikan 

3. Kurang baik / Tepat : Bila subyek mampu menjawab benar 40%- 

55% daripertanyaan yang diberikan 

4. Tidak baik / Tepat : Bila subyek mampu menjawab benar<40% 

dari  pertanyaan yang diberikan (Nursalam, 

2008). 

4.11  Etika Penelitian 

Sebelum para subjek yang diteliti memberikan jawaban pada 

kuesioner, para subjek akan diberi penjelasan mengenai manfaat dan tujuan 

penelitian, responden yang menjadi sampel dalam penelitian akan dilindungi 

haknya dalam menjamin kerahasiaan identitas responden. Selanjutnya 

responden diminta untuk menjadi partisipan dalam  penelitian ini. Setelah 

responden menandatangani surat persetujuan maka responden 

diperbolehkan menjawab kuesioner yang diberikan oleh peneliti. 
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4.11.1  InformedConsent(Lembar Persetujuan) 

Lembar persetujuan ini diberikan kepada responden yang akan 

diteliti yang memenuhi kriteria inklusi, disertai dengan judul penelitian dan 

manfaat penelitian. Dalam pengisian lembar persetujuan ini tidak ada unsur 

pemaksaan yang dilakukan oleh peneliti kepada responden. Subjek yang 

bersedia maka mereka harus menandatangani lembar persetujuan, tetapi jika 

subjek menolak maka peneliti tidak memaksa dan tetap menghormati hak-

hak subjek. 

4.11.2 Anonimity (Tanpa Nama) 

Peneliti bertanggung jawab untuk melindungi semua data yang 

dikumpulkan dalam lingkup penelitian dari pemberitahuan kepada orang 

diluar team riset. Termasuk merahasiakan nama responden terkait dengan 

partisipasi mereka dalam suatu penelitian dengan cara menggunakan inisial 

atau kode nama responden. Setelah penelitian selesai maka daftar nama 

responden akan dimusnahkan beserta data yang lain. 

4.11.3  Toleransi (Saling Menghormati) 

 Menghargai orang-orang yang akan diteliti bukan sebagai subjek, 

melainkan sebagai orang yang sama derajatnya dengan peneliti. Peneliti 

juga harus memegang prinsip keterbukaan dan hasil perlu dijaga oleh 

peneliti dengan kejujuran, keterbukaan dan kehati-hatian. Prinsip keadilan 

ini menjamin bahwa semua subjek penelitian memperoleh perlakuan dan 

keuntungan yang sama, tanpa membedakan gender, agama, etnis dan 

sebagainya, apabila suasana terbina, maka akan terbuka kesempatan bagi 

peneliti untuk berkomunikasi secara lancar dan akrab dengan pasien 

(Notoatmodjo, 2012). 

4.11.4  Kerahasiaan (Privacy and Confidentiality) 

Setiap orang mempunyai hak dasar untuk tidak memberikan apa 

yang diketahuinya kepada orang lain, jika informasi yang diberikan 

mereka tidak dikehendaki untuk dipublikasikan hendaknya peneliti 

menghormatinya. 
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4.12Alur Pelaksanaan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Alur pelaksanaan penelitian 

Populasi : Pasien diabetes mellitus (DM) di RSU Karsa Husada Kota Batu 

Penetapan sampel dengan menggunakan teknik Purposif Sampling 

Identifikasi Variabel Independen : 

Ketepatan pasien diabetes mellitus 

(DM)  dalam penggunaan insulin 

 

Identifikasi Variabel Dependen: 

berdasarkan teori Health Belief 

Model (HBM) 

 

 

Mengisi informed consent 

Memberikan kuesioner kepatuhan 

Memberikan kuesioner HBM  

Analisis Data 

Penyajian Hasil 

Kesimpulan 

Ada pengaruh terhadap kepatuhan 
pasien diabetes mellitus dalam 

penggunaan insulin dengan 

pendekatan teori Health Belief 

Model. 

Tidak ada pengaruh terhadap 
ketepatan pasien diabetes mellitus 

dalam penggunaan insulin dengan 

pendekatan teori Health Belief 

Model. 

 

 


