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BAB 4 

 METODE PENELITIAN 

4.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian observational analitik dengan rancangan cross-

sectional. 

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini akan dilakukan di Poli Penyakit Dalam Rumah Sakit Islam 

Aisyiyah Kota Malang selama 90 hari pada tahun 2018-2019. 

4.3 Populasi dan Sampel 

4.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua penderita diabetes mellitus tipe 2 

di Kota Malang. 

4.3.2 Sampel  

 Sampel dalam penelitian ini adalah penderita diabetes mellitus tipe 2 di RSI 

Aiyiyah Kota Malang usia 20-65 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan 

perempuan.  

4.3.3 Besar Sampel 

Penghitungan sampel menggunakan konsep rumus dari Slovin (1960) dalam 

Riduan (2005) : 
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n  =  ukuran sampel 

N  =  ukuran populasi 

e  =  persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih  dapat ditolerir atau diinginkan. Pada penelitian ini 

digunakan persen kelonggaran sebesar 10%. 

Menurut data Dinkes Kota Malang  jumlah populasi penderita Diabetes Melitus 

tipe 2 tahun 2017 sebanyak N = 2.178 . Sehingga jumlah sampel dapat 

diketahui sebanyak : 

n =         2.178 

       1 + 2.178 x 0.12 

 = 95 sampel 

4.3.4 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara Purposive Sampling (Endra, 

2017). 

4.3.5 Karakteristik  Sampel Penelitian 

a. Kriteria inklusi 
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1. Penderita DM tipe 2 berusia 20-65 tahun dengan kadar glukosa 

darah puasa > 126 mg/dl atau glukosa darah sesaat > 200 mg/dl 

serta kadar Hba1c sebesar > 8%. 

2. Bersedia menjadi responden 

3. Dapat berkomunikasi dengan baik 

b. Kriteria eksklusi 

1. Mengalami gangguan kesehatan seperti depresi berat 

2. Komplikasi penyakit kronik lain yang menyebabkan responden 

tidak sadarkan diri sehingga tidak memungkinkan untuk 

berkomunikasi. 

4.4 Variabel Penelitian 

a. Variabel bebas (variabel independent) 

x= Fungsi keluarga. 

 b. Variabel terikat (variabel dependent) 

y= Kadar glukosa darah pasien diabetes mellitus tipe 2. 

 

4.3.7 Analisis Data 

 Analisa data yang digunakan pada penelitian yaitu : 

a. Analisa Univariat 
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Analisa univariat dilakukan untuk mendeskripsikan data secara 

sederhana mengenai karakteristik masing-masing variabel yang diteliti. 

Data yang dianalisis pada penelitian ini adalah fungsi keluarga dengan 

kadar glukosa darah pasien DM tipe 2 yang ada di Poli Penyakit Dalam 

Rumah Sakit Islam Aisyiyah Kota Malang. Data tersebut diolah dan 

dianalisis dengan alat bantu komputer dan ditampilkan dalam bentuk 

distribusi frekuensi. Analisa ini berbentuk gambaran tabel (Endra, 

2017). 

b. Analisis Bivariat 

Analisa bivariat digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian 

antara variabel dependent dengan variabel independen. Rumus yang 

digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel yang 

berskala ordinal maupun nominal dengan jumlah sampel lebih besar dari 30 

orang (n > 30) yaitu menggunakan uji statistic spearman.  Pengaruh yang 

ingin diketahui peneliti adalah pengaruh antara fungsi keluarga dengan kadar 

glukosa darah pasien DM tipe 2 di Poli Penyakit Dalam RSI Aisyiyah Kota 

Malang. 

Spearman merupakan uji non parametric yang memiliki syarat agar 

dapat digunakan untuk menguji ada tidaknya hubungan serta arah hubungan 

dari dua variabel atau lebih. Analisis statistik ini adalah suatu ukuran asosiasi 

atau hubungan yang dapat digunakan pada kondisi satu atau kedua variabel 

yang diukur adalah skala ordinal (berbentuk ranking) atau kedua variabel 
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adalah kuantitatif namun kondisi normal tidak terpenuhi dan bukan 

merupakan data berpasangan. (Endra, 2017). 

 

 

4.4 Alur Penelitian 

 

  
Poli Penyakit Dalam 

Di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Kota Malang 

 

 
Telaah rekam medik 

Populasi penelitian 

Kriteria inklusi 

Sampel penelitian 

Kuesioner  

Wawancara  

Analisis data 
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4.5 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Cara Ukur 

Alat 

Ukur 

Hasil Ukur 

Skala 

Ukur 

1. Apgar 

Family 

(Fungsi 

Keluarga) 

Fungsi 

keluarga 

berkaitan 

dengan cara 

keluarga 

beperilaku 

satu sama lain 

dan dengan 

kualitas 

hubungan. 

Fungsi 

keluarga 

disebut 

sebagai 

komponen 

terpenting 

dalam 

menentukan 

kualitas 

Wawancar

a dan 

Kuesioner 

Kuesion

er score 

apgar 

family 

a. 0-3 berarti 

keluarga 

tidak sehat, 

dalam arti 

sangat 

memerlukan 

banyak 

perbaikan 

untuk lebih 

meningkatk

an hubungan 

antar 

anggota 

keluarga. 

b.4-6 berarti 

keluarga 

kurang 

sehat, dalam 

Ordina

l 
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kesehatan 

keluarga 

(Mirza, 2017). 

arti 

hubungan 

antar 

anggota 

keluarga 

perlu untuk 

lebih 

ditingkatkan

. 

c.7-10 

berarti 

keluarga 

sehat, dalam 

arti setiap 

anggota 

keluarga 

saling 

mendukung 

satu sama 

lain.  
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2. Kadar 

glukosa 

darah 

1.Kadar GD 

terakhir 

pengecekan. 

2.Status 

keberhasilan 

penatalaksana

an DM tipe 2 

dengan kadar 

glukosa saat 

puasa ≤126 

mg/dl atau 

glukosa darah 

sewaktu ≤200 

mg/dl serta 

kadar Hba1c < 

6,5%. 

(Rahayu, et 

al., 2018). 

mg/dl Blood 

Glucose 

Meter 

GDP : 

a.Terkontrol 

baik : <100 

mg/dl. 

b.Terkontrol 

sedang : 

101-125 

mg/dl. 

c.Tidak 

terkontrol : 

≥ 126 

mg/dl. 

GDS : 

a.Terkontrol 

baik : < 140 

mg/dl. 

b.Terkontrol 

sedang : 

ordina

l 



 

36 
 

140-199 

mg/dl. 

c.Tidak 

terkontrol : 

> 200 mg/dl. 

HBA1c : 

a.Terkontrol 

baik : < 

6,5%. 

b.Terkontrol 

sedang : 

6,5% - 8%. 

c.Tidak 

terkontrol : 

> 8%. 

(Eliana, 

2015). 

 


