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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Desain Penelitian 

Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif 

korelasional, karena penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan 

hubungan antar variabel. Pengukuran pada variabel-variabel tersebut hanya dilakukan 

satu kali pada satu saat, ketika waktu penelitian ini berlangsung. Pendekatan cross 

sectional  yaitu suatu pengukuran atau pengumpulan data variabel bebas dan variabel 

terikat dilakukan satu kali pada satu saat (Notoatmodjo, 2008).
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4.2 Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 kerangka penelitian 

Populasi : Seluruh pasien yang masih pengobatan dan dalam pengawasan pengobatan di 

wilayah  Puskesmas Rejoso Kabupaten Nganjuk yaitu sebayak 58 orang 

Kesimpulan 

Variabel Independen : Dukungan Keluarga 

 

Variabel Dependen : Kepatuhan mengkonsumsi obat 

Alat Ukur : Kuesioner dukungan keluarga 

 

Alat Ukur : Kuesioner MMAS-8 

Sampel : 43 pasien yang masih pengobatan dan dalam pengawasan pengobatan di Puskesmas Rejoso Kabupaten Nganjuk 

Teknik Sampling : Nonprobability sampling (total sampling) 

Skala : Ordinal 

 

Skala : Ordinal 

 

Pengolahan dan analisa data : 

1. Uji Univariat  

- Dukungan keluarga 

- Kepatuhan pengobatan 

2. Uji Bivariat 

Uji korelasi Spearman 

 

 

Tidak ada hubungan Ada hubungan 
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4.2 Populasi, Sampling dan Sampel 

4.2.1  Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi, obyek/subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Populasi pada penelitian ini adalah 

seluruh pasien gangguan jiwa yang berada di Puskesmas Rejoso Kabupaten Nganjuk 

dengan jumlah 58 orang. 

4.2.2   Sampling 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan jenis non-probability 

sampling dengan teknik pengambilan sample “total sampling”., yaitu tehnik penentuan 

sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2013). 

4.2.3  Sampel 

Sampel atau contoh adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014). Pada dasarnyaada dua syarat yang harus 

dipenuhi saat menetapkan sampel, yaitu representative (mewakili) dan sampel harus 

cukup banyak (Nursalam, 2008). Pada penelitian kali ini jumlah sampel diambil dengan 

teknik total sampling, dan seluruh populasi sesuai dengan responden yang didapat 

sebanyak 43 orang. 

Kriteria Eksklusi: 

1. Tidak bersedia menjadi responden penelitian. 

Setelah melakukan penelitian pada pasien gangguan jiwa di Puskesmas Rejoso 

Kabupaten Nganjuk dengan menyebarkan kuesioner penelitian ke 58 responden, 10 

responden diikutsertakan dalam uji validitas, 5 responden tidak bersedia mengisi 

kuesioner sehingga didapatkan jumlah sampel penelitian 43 responden. 
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4.3 Variabel Penelitian 

4.3.1  Variabel Independen 

Variabel independent sering disebut sebagai variable predictor, antecedent. Dalam 

bahasa Indonesia sering disebut variable bebas.Variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat) (Sugiyono, 2013).Variabel bebas pada penelitian ini adalah 

dukungan keluarga. 

4.3.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen sering disebut sebagai variable output, kriteria. Dalam bahasa 

Indonesia sering disebut sebagai variable terikat. Variabel terikat adalah variable yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013). 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah kepatuhan mengkonsumsi obat. 
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4.4 Definisi Operasional 

Tabel 4.4 Devinisi Operasional 

No Variabel Definisi 

Operasional 

Alat Ukur Indikator Skala 

Ukur 

Hasil Ukur 

1 Dukungan 

Keluarga 

Persepsi 

keluarga 

tentang 

bentuk 

dukungan 

emosional, 

dukungan 

informasi, 

dukungan 

instrumental 

dan 

dukungan 

penghargaan 

Kuesioner dengan 24 

pertanyaan, menggunkan 

skala likert dengan rentang 

skala 0-3 

Selalu = 3 

Sering = 2 

Jarang = 1 

Tidak pernah = 0 

Mengajukan pertanyaan 

melalui kuesioner 

dukungan keluarga  

- Dukungan 

emosional 

- Dukungan 

informasi 

- Dukungan 

instrumental 

- Dukungan 

penilaian 

Ordinal Hasil dari skor 

maksimal 

variabel ini 

yaitu 72 dan 

skor 

minimalnya 

yaitu 0. 

Pengkategoria

n hasil yaitu :  

Jika skor tinggi 

= 49-72 

Jika skor 

sedang = 24-

48 

Jika skor 

rendah = 0-23 

(Suwardiman, 

2011) 

2 kepatuhan Tingkat 

perhatian 

pasien dalam 

mengikuti 

aturan medis 

yang 

diberikan 

berupa 

pengobatan  

Mengajukan pertanyaan 

melalui kuesioner MMAS-8 

menggunakan skala 

guttman  

Ya = 0 

Tidak = 1 

Kecuali pertanyaan nomor 

5 dikatakan Ya = 1 

Untuk pertanyaan nomor 8 

memiliki beberapa pilihan  

Tidak pernah = 1 

Sesekali = 0,75 

Terkadang = 0,5 

Biasanya = 0,25 

Selalu = 0 

- Lupa 

mengkonsu

msi obat 

- Tidak 

minum obat 

- Berhenti 

minum obat 

- Terganggu 

oleh jadwal 

minum obat 

Ordinal Hasil dari 

variabel ini 

dibagi menjadi 

3 kategori 

yaitu :  

Kepatuhan 

tinggi = 8 

Kepatuhan 

sedang = 6-<8 

Kepatuhan 

rendah =<6 

(Okello et al, 

2016) 
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4.5 Tempat Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan di Puskesmas Rejoso Kabupaten 

Nganjuk. 

  4.6 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 29 April – 03 Mei 2019. 

4.7 Instrumen Penelitian 

1. Instrumen A: merupakan instrument untuk mengetahui dukungan keluarga. 

Instrument yang dipakai berupa pertanyaan yang dirancang berdasarkan materi dan 

substansi dukungan keluarga dari House & Kahn, 1985 dalam Friedman, 2010 yang 

terdiri dari dukungan emosional (nomor 1, 3, 5, 7, 9, 11), dukungan informasi (nomor 

2, 4, 6, 8, 10, 12), dukungan instrumental (nomor 13, 15, 17, 17, 19, 21, 23) dan 

dukungan penilaian (nomor 14, 16, 18, 20, 22, 24). Kuesioner ini terdiri dari 24 

pertanyaan yang diukur dengan skala Linkertdengan nilai pertanyaan favourable: 

dengan rentang skala 0-3. Selalu = 3, Sering = 2, Jarang = 1, Tidak pernah = 0, 

berdasarkan skala tersebut skor yang bisa dicapai responden adalah minimal 0 sampai 

maksimal 72 dan dapat dikategorikan dalam tiga tingkatan yaitu jika skor tertinggi (49 

- 72), jika skor sedang (24 - 48) dan jika skor rendah (0 - 23)  
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4.7 Tabel  Kisi-Kisi kuesioner dukungan keluarga terhadap kepatuhan pasien 

gangguan jiwa mengkonsumsi obat 

DUKUNGAN 

KELUARGA 

INDIKATOR PERTANYAAN 

Emosional  Pernyataan dukungan 

caregivers terhadap bantuan 

dukungan emosional yang 

meliputi penerimaan, 

perhatian, cinta, empati dan 

komitmen, terhadap 

kepatuhan pasien gangguan 

jiwa mengkonsumsi obat.. 

- Menerima segala kondisi 

yang dihadapi pasien 

gangguan jiwa dirumah 

(1) 

- Ikut merasakan (empati) 

terhadap kesulitan yang 

pasien rasakan (3) 

- Bertekad untuk 

mendampingi pasien 

sampai keadaanya lebih 

baik (5) 

- Merasakan masalah yang 

dihadapi oleh pasien 

adalah masalah yang 

harus dihadapi bersama 

(7) 

- Membantu pasien 

dengan tulus dan ikhlas 

apabila ada kesulitan (9) 

- Mengajari anggota 

keluarga yang gangguan 

jiwa untuk 

meminta/menolak (11) 
Informasi Pernyataan dukungan 

caregivers terhadap sejumlah 

pertanyaan dukungan 

informasi yang meliputi 

pemahaman, belajar, bertanya, 

validasi, terhadap kepatuhan 

pasien gangguan jiwa 

mengkonsumsi obat.. 

- Menjelaskan dan melatih 
cara menjaga kebersihan 
diri kepada pasien 

- Menceritakan hasil 
perkembangan 
pengobatan, ADL 
(mandi, mencuci, 
memotong kuku) kepada 
anggota keluarga yang 
gangguan jiwa (4) 

- Menjelaskan peran 
anggota keluarga untuk 
mengatasi masalah yang 
dihadapi keluarga ODGJ 
(6) 

- Memberikan penjelasan 
kepada pasien mengenai 
pentingnya minum obat 
secara teratur (8) 

- Mendampingi pasien 
ketika dilakukan 
pemeriksaan dan 
perawatan oleh petugas 
kesehatan (10) 

- Menjelaskan kepada 

pasien bagaimana minum 

obat yang  benar (12) 
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Instrumental Pernyataan dukungan 
caregivers terhadap sejumlah 
pertanyaan dukungan 
instrumental yang meliputi 
sumber, kedekatan, kesediaan 
waktu, bantuan asuhan, 
finansial, tugas rumah tangga, 
terhadap kepatuhan pasien 
gangguan jiwa mengkonsumsi 
obat.. 

- Merasa turut 
bertanggung jawab atas 
perawatan pasien 
dirumah, bagaimanapun 
juga  pasien adalah 
bagian dari anggota 
keluarga (13) 

- Membantu pasien untuk 
mandi dan makan agar 
lebih mandiri (15) 

- Melatih pasien 
melakukan aktivitas 
sesuai kemampuan atau 
hobinya, seperti olahraga 
yang disukai pasien (17) 

- Membantu pasien untuk 
minum obat dengan 
tepat dan memastikan 
obat benar-benar 
diminum(19) 

- Membimbing dan 
melatih pasien kegiatan 
rutin dirumah supaya 
terbiasa mandiri (21) 

- Membimbing pasien 
untuk segera berobat jika 
menunjukan tanda dan 
gejala kekambuhan (23) 

   

Penilaian Pernyataan dukungan 
caregivers terhadap sejumlah 
pertanyaan dukungan 
penilaian yang meliputi 
keputusan, kepercayaan, 
pujian/hadiah, terhadap 
kepatuhan pasien gangguan 
jiwa mengkonsumsi obat.. 

- Mengikutsrtakan pasien 
untuk patuh berobat (14) 

- Memberikan 
kepercayaan pada pasien 
untuk beraktivitas di luar 
rumah dengan tetap 
dalam bimbingan (16) 

- Memberikan pujian 
ketika pasien mampu 
melakukan hal positif, 
seperti minum obat tepat 
waktu (18) 

- Memberikan pujian atas 
hasil kerja yang positif 
yang telah dilakukan 
pasien (20) 

- Memberikan 
kepercayaan bahwa 
pasien bisa melakukan 
pekerjaan harian  seperti 
menyapu, membersihkan 
tempat tidur, mencuci 
pakaian dan menyiapkan 
makanan (22) 

- Mengakui hasil kerja 
yang telah telah 
dilakukan oleh pasien 
(24) 
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1. Instrumen B: Morisky et al, mengembangkan MMAS untuk mengetahui 

kepatuhan pasien berupa kuesioner. kuesioner MMAS-8 (Morisky Medication Adherence 

Scale) berisi pertanyaan Morisky et al, mempublikasikan versi terbaru pada tahun 2008 

yaitu MMAS-8 dengan reliabilitas yang lebih tinggi yaitu 0,83 serta sensitivitas dan 

spesifitas yang lebih tinggi. Morisky secara khusus membuat skala untuk mengukur 

kepatuhan dalam mengkonsumsi obat yang dinamakan Morisky Medication Adherence 

Scale (MMAS), dengan 8 item pertanyaan (Morisky & Muntner, 200). Terdapat 7 

pertanyaan dengan respon ”Ya” atau “Tidak”, dimana “Ya” memiliki skor 0 dan 

“Tidak” memiliki skor 1 kecuali pertanyaan nomor 5 jawaban “Ya” bernilai 1. 

Sedangkan untuk pertanyaan nomor 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. Total skor MMAS-8 dapat 

berkisar dari 0-8 dan dapat dikategorikan kedalam tiga tingkat kepatuhan: kepatuhan 

tinggi (skor = 8), kepatuhan sedang (skor = 6 - <8), dan kepatuhan rendah (skor = <6) 

(Okello et al, 2016). 

4.8 Tbel Kisi-Kisi kuesioner kepatuhan 

Variabel Alat Ukur Indikator 

Kepatuhan minum obat MMAS-8 - Lupa mengkonsumsi 
obat (1, 4, 8) 

- Tidak minum obat (2, 5) 
- Berhenti minum obat (3, 

6) 

- Terganggu oleh jadwal 
minum obat (7) 

 

4.8 Uji Validitas dan Reabilitas 

Menurut Notoatmodjo (2012), validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan 

alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang diukur. Untuk mengetahui apakah 

kuesioner yang disusun tersebut mampu mengukur apa yang hendak diukur, maka 



46 
 

 
 

perlu diuji dengan uji korelasi antara skors (nilai) tiap-tiap item (pertanyaan) dengan 

skor total kuesioner tersebut. 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat 

dipercaya atau dapat diandalkan. Dimana hasil pengukuran tetap konsisten bila 

dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama, dengan 

menggunakan alat ukur yang sama (Notoatmojo, 2012). 

4.8.1  Uji Validitas 

   Kuesioner dukungan keluarga diambil dari kuesioner dari Friedman, 

sedangkan kuesioner MMAS-8 disusun oleh Morisky et al , kedua kuesioner tersebut 

akan diuji validitas sebelum melakukan penelitian dengan menggunakan teknik korelasi 

Spearman dengan bantuan komputer. Untuk mengetahui nilai korelasi dengan pengujian 

ini menggunakan bantuan program komputer. 

Dilihat dari penelitian sebelumnya oleh Wibowo (2008), bahwa kuesioner 

dukungan keluarga  telah dilakukan uji validitas dengan hasil item-item yang valid 

dalam kuesioner dukungan keluarga merupakan item pertanyaan yang memiliki rhitung  

lebih dari rtabel 0,344. Hasil uji validitas untuk kuesioner dukungan keluarga 

menunjukkan bahwa dari 24 item pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti terdapat 

21 item pertanyaan yang valid (r > 0,344). Sedangan untuk kuesioner MMAS-8  

(Morisky Medication Adherence Scale) bisa dikatakan valid. Salah satu jurnal yang 

menyatakan  bahwa kuesioner ini valid yaitu junal “Manajemen dan Pelayanan 

Farmasi”  dengan judul Pencegahan Sekunder Untuk Menurunkan Kejadian Stroke 

Berulang Pada Stroke Iskemik oleh Karuniawati, Ikawati, dan Gofir (2015) yang sudah 

menguji validitas terhadap 30 responden dan memberikan hasil satu item pertanyaan 

yang tidak valid, yaitu item pertanyaan keempat , karena nilai r hitung lebih kecil dari 
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pada r tabel ( 0,253 < 0, 349). Tujuh item pertanyaan 1, 2, 3, 5, 6, 7, dan 8 adalah 0,508; 

0,669 ; 0, 517; 0,497; 0,750; 0,608; dan 0,579. Kuesioner dikatakan valid jika r hitung 

lebih besar dari pada r tabel jadi r hitung > r tabel maka kuesioner itu layak digukanan 

karena valid, jika nilai r hitung lebih kecil dari pada r tabel jadi r hitung < r tabel 

kuesioner dikatakan tidak valid. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Kuesioner Dukungan Keluarga dan Kepatuhan 

 

Variabel Item Pertanyaan Nilai 
Significant 

Keterangan 

Dukungan 

Keluarga 

Pertanyaan 1 

Pertanyaan 2 

Pertanyaan 3 

Pertanyaan 4 

Pertanyaan 5 

Pertnayaan 6 

Pertanyaan 7 

Pertanyaan 8 

Pertanyaan 9 

Pertanyaan 10 

Pertanyaan 11 

Pertanyaan 12 

Pertanyaan 13 

Pertanyaan 14 

Pertanyaan 15 

Pertanyaan 16 

Pertanyaan 17 

Pertanyaan 18 

Pertanyaan 19 

Pertanyaan 20 

Pertanyaan 21 

0,000 

0,005 

0.000 

0.090 

0.050 

0.000 

0.002 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.002 

0.000 

0.001 

0,000 

0,047 

0,000 

0,000 

0,002 

0,000 

0,002 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 



48 
 

 
 

Kuesioner dukungan keluarga total 24 pertanyaan dinyatakan bahwa semua pertanyaan 

valid. 

Kuesioner MMAS-8 dengan total 8 pertanyaan,untuk pertanyaan nomor 3 dinyatakan 

tidak valid dan pertanyaan tersebut diubah. 

4.9 Uji Reabilitas  

Kuesioner dukungan keluarga dan MMAS akan di uji reabilitas menggunakan 

rumus alfa cronbach dengan bantuan koputer. Dengan kriteria pengujian yang digunakan 

adalah jika nilai Alfa Cronbach > 0,60 maka dinyatakan reliabel dan jika nilai Alfa 

Cronbach < 0,60 maka dinyatakan tidak reliabel. 

   Instrumen penelitian untuk duungan eluarga pada penelitian sebelumnya oleh 

Wibowo (2008) telah dilakukan uji reabilitas dengan hasil bahwa instrument tersebut 

reliabel. Kuesioner dukungan keluarga mempunyai nilai r alpha 0,840. Sedangkan 

untuk menguji reliabilitas kuesioner ini dengan hasil uji reliabilitas kuesioner MMAS 

– 8 (Morisky Medication Adherence Scale) pada penelitian Jurnal Manajemen dan 

Pertanyaan 22 

Pertanyaan 23 

Pertanyaan 24 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Variabel Item Pertanyaan Nilai 
Significant 

Keterangan 

Kepatuhan Pertanyaan 1 

Pertanyaan 2 

Pertanyaan 3 

Pertanyaan 4 

Pertanyaan 5 

Pertnayaan 6 

Pertanyaan 7 

Pertanyaan 8 

 

0,041 

0,029 

0.110 

0.029 

0.029 

0.039 

0.043 

0.011 

 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 
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Pelayanan Farmasi dengan melihat Cronbach’s Alpha yaitu 0, 724. Kuesioner 

dikatakan reliable jika nilai alpha minimal 0,7. Sehingga kuesioner MMAS – 8 

(Morisky Medication Adherence Scale) yang digunakan dalam penelitian ini reliable. 

Cronbach’s Alpha merupakan jenis instrumen yang skornya bukan 1 dan 0 tetapi 

angket atau soal dalam bentuk uraian (Arikunto, 2013).  

Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Dukungan Keluarga dan Kepatuhan 

 

 

 

Berdasarkan hasil dari uji reliabilitas, didapatkan hasil bahwa dukungan 

keluarga memiliki nilai koefisien alpha 0,980 sedangkan pada kepatuhan memiliki nilai 

koefisien alpha sebesar 0,805. Variabel karena memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,6. 

4.9  Teknik Pengumpulan Data 

pengumpulan data adalah suatu proses pendekatan kepada subjek dan proses 

pengumpulan karakteristik subjek yang diperlukan dalam suatu penelitian (Nursalam, 

2008). Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data tersebut yaitu: 

 4.9.1  Tahap Persiapan 

1. Peneliti mengajukan surat permohonan izin penelitian kepada Dekan Fakultas 

Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Peneliti mengajukan surat permohonan surat rekomendasi penelitian yang 

ditujukan kepada Badan Kesbangpol Kabupaten Nganjuk. 

3. Peneliti menyerahkan surat permohonan izin penelitian dan surat rekomendasi 

penelitian kepada Kantor Dinkes Kabupaten Nganjuk. 

Variabel Koefisien Alpha Keterangan 

Dukungan Keluarga 

Kepatuhan 

 0.980 

              0.805 

Reliabel 
Reliabel 
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4. Setelah surat permohonan izin Dinkes disetujui selanjutnya peneliti menyerahkan 

surat tersebut kepada Kepala Puskesmas Rejoso Kabupaten Nganjuk. 

4.9.2    Tahap Pelaksanaan 

1. Meminta ijin kepada setiap kepala Puskesmas. 

2. Melakukan pendekatan dan memperkenalkan diri kepada kepala Puskesmas. 

3. Menjelaskan tentang penelitian dan tujuan penelitian kepada kepala Puskesmas. 

4. Menemui responden dengan didampingi oleh kepala Puskesmas. 

5. Menjelaskan tentang penelitian dan tujuan penelitian kepada responden.  

6. Memastikan bahwa sampel bersedia menjadi responden dalam penelitian dengan 

memberikan lembar surat persetujuan dan menjamin kerahasiaan data dari 

responden. 

7. Memberikan kuesioner kepada responden dan dibantu dengan asisten peneliti 

yang bertugas dalam membagikan kuesioner serta mendokumentasikan kegiatan.  

8. Peneliti menjelaskan bagaimana cara mengisi kuesioner dengan benar kepada 

responden. 

9. Peneliti memberikan waktu untuk mengisi kuesioner kepada responden. 

10.  Setelah responden selesai mengisi kuesioner maka kuesioner dikumpulkan 

kembali kepada peneliti. 

Peneliti mengucapkan terima kasih atas ketersediaan dan kerjasama responden dalam 

proses penelitian. 

4.9.3  Tahap Pengumpulan Data 

1.  Kuesioner yang telah diisi selanjutnya dikumpulkan. 

2. Mengecek nama dan kelengkapan identitas responden (pasien dan keluarga  pasien). 

3.  Mengecek kelengkapan data yaitu kelengkapan pengisian lembar kuesioner 

4.  Memeriksa kembali jika dalam pengisian salah atau kurang lengkap. 
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4.10  Pengumpulan Data dan Analisa Data 

4.10.1   Teknik Pengolahan 

Pengolahan data merupakan proses yang sangat penting dalam penelitian. Oleh 

karena itu, harus dilakukan dengan baik dan benar.  

Menurut Budiarto (2002) dalam pengolahan data mencakup beberapa hal berikut:  

1. Editing  

Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan baik 

berupa daftar pertanyaan, kartu atau buku register. Editing dapat dilakukan pada 

tahap pengumpulan data atau setelah data terkumpul. 

2. Coding 

Coding merupakan kegiatan pemberian kode atau symbol pada data yang telah 

terkumpul, baik dengan menggunakan penomoran atau kode lain di pojok kanan 

atas data. 

3. Tabulating  

Setelah semua isian kuesioner terisi penuh dan benar, dan juga data sudah di-coding, 

maka langkah selanjutnya adalah memproses data agar dianalisis. Proses pengolahan 

data dilakukan dengan cara memindah data dari kuesioner ke paket program 

computer pengolahan data statistik.  

4.10.2  Analisa Data 

4.10.2.1 Analisis univariat 

             Peneliti melakukan analisis univariat untuk mengetahui karakteristik 

demografi yaitu usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan pendidikan terakhir. Dukungan 

keluarga yang berupa dukungan emosional, dukungan instrumental, dukungan 

penghargaan, dan dukungan informasi. Analisis dari data dan kuesioner dukungan 

keluarga dan kepatuhan menggunakan deskriptif distribusi frekuensi. 
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4.10.2.2  Analisis bivariat 

    Pada analisis bivariat terdapat dua variabel yaitu dukungan keluarga sebagai 

variabel dependen dan kepatuhan terhadap obat sebagai variabel independen. Uji 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji korelasi Spearman untuk 

mengetahui hubungan antara dua variabel (Arokhman, 2009). 

Syarat menggunakan uji korelasi Spearman antara lain : 

1. Hipotesis yang diajukan hipotesis asosiatif. 

2. Skala data ordinal 

3. Data tidak harus berdistribusi normal. 

Tabel 4.10 Interpretasi Korelasi Spearman 

r Interpretasi 

0 Tidak berkorelasi 

0,01 – 0,20 Korelasi sangat rendah 

0,21 – 0,40 Rendah 

0,41 – 0,60 Sedang 

0,61 – 0,8 Cukup 

0,81 – 0,99 Tinggi 

1 Sangat tinggi 

4.11 Etika Penelitian 

Penelitian menggunakan subjek tidak boleh bertentangan dengan etika. 

Dalam melakukan penelitian ini peneliti mengajukan permohonan ijin kepada orang 

yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan melakukan penelitian di 

Puskesmas Rejoso Kabupaten Nganjuk. 

1. Lembar Persetujuan Penelitian (Infomed Consent) 
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Infomed Consent merupakan tanda persetujuan antara seorang peneliti 

dengan responden penelitian dengan cara memberikan lembar persetujuan 

sebelum dilakukannya penelitian. Sebelum Infomed Consent ini diberikan kepada 

responden maka responden diberikan penjelasan terlebih dahulu tentang apa 

maksud dan tujuan dari penelitian. Jika responden bersedia untuk diteliti maka 

akan menandatangani lembar persetujuan. 

Tetapi apabila responden menolak untuk diteliti maka peneliti tidak akan 

memaksa dan menghormati haknya (Notoatmojo, 2012). 

2. Tanpa Nama (Annonimity) 

Annonimity yaitu masalah etika dalam penelitian keperawatan dengan cara 

tidak mencantumkan namanya pada lembar pengumpulan data, yaitu cukup 

dengan memberikan inisial pada masing-masing lembar tersebut (Notoatmojo, 

2012). 

3. Kerahasiaan (Confidentiality) 

Confidentiality yaitumasalah etika dengan cara menjamin kerahasiaan hasil 

penelitian, baik informasi atau apapun. Semua informasi yang telah 

dikumpulkan dijamin kerahasiaanya oleh peneliti, data yang diperoleh hanya 

akan digunakan untuk perkembangan ilmu pengetahuan (Notoatmojo, 2012). 

 


