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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Rancangan Penelitian 

       Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode observasional analitik  

dengan pendekatan cross sectional . Dan penelitian cross sectional merupakan 

suatu rancangan penelitian yang mempelajari hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat dimana melakukan pengukuran variabel sekali dan  

dilakukan pada satu waktu yang sama (Riyanto,2017). Dengan demikian, dapat 

mengetahui hubungan sikap pasien tuberkulosis paru terhadap kepatuhan 

penggunaan obat anti tuberkulosis (OAT). 

4.2 Populasi, Sampling dan Sampel penelitian 

4.2.1 Populasi Penelitian 

         Populasi yaitu keseluruhan subjek yang akan diteliti dan memenuhi kriteria 

yang ditetapkan oleh peneliti (Riyanto,2017). Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua pasien tuberkulosis paru dibeberapa Puskesmas Kecamatan Sukun, Kota 

Malang. 

4.2.2 Sampling Penelitian 

         Sampling yaitu cara yang digunakan untuk mengambil sampel dari populasi 

dalam penelitian (Arikunto,2006). Pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan teknik Non-Rondom Sampling dengan metode purposive sampling 

yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang telah dibuat 

oleh peneliti, yaitu berdasarkan ciri atau sifat – sifat populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya (Riyanto,2017). 

4.2.3 Sampel Penelitian 

         Sampel merupakan sebagian dari suatu populasi yang diharapkan dapat 

mewakili populasi (Riyanto,2017). Dalam penelitian ini adalah pasien tuberkulosis 

paru di beberapa Puskesmas Sukun, Kota Malang. Untuk menghitung jumlah 

sample dari populasi tertentu, maka digunakan rumus Slovin sebagai berikut 

(Sugiyono,2011) :
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𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
 

𝑛 =
71

1 + 71 𝑥(0,05)2
= 60 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 

 Keterangan : 

n         = Besar sampel / jumlah responden sebanyak 60 

N        = Besar populasi pasien TBC dibeberapa puskesmas sukun     

   sebanyak 71 pasien. 

e2         = Persen kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan   

sampel yang masih bisa ditolerir (Presisi yang digunakan  

adalah 5% dengan tingkat kepercayaan 95%) 

4.2.4 Kriteria Sampel 

4.2.4.1 Kriteria Inklusi  

Kriteria inklusi yaitu sampel yang dapat dimasukkan atau layak untuk 

diteliti (Arikunto,2006). Kriteria Inklusi pada penelitian ini yaitu : 

1. Pasien tuberkulosis diatas 18 tahun 

2. Pasien tuberkulosis kategori I dan II 

3. Pasien tuberkulosis dengan pengobatan intensif atau pengobatan 

lanjutan. 

4. Pasien tuberkulosis paru dengan BTA positif. 

5. Pasien tuberkulosis yang berobat di puskesmas kecamatan sukun. 

6. Subjek bersedia menjadi responden. 

4.2.4.2 Kriteria Ekslusi  

Kriteria ekslusi yaitu sampel yang tidak dapat dimasukkan atau tidak layak 

untuk diteliti (Arikunto,2006). Kriteria ekslusi pada penelitian ini yaitu : 

1. Pasien tuberkulosis anak-anak 

2. Pasien dibawah umur 18 tahun 

3. Pasien tuberkulosis yang tidak berobat di pukesmas kecamatan sukun.  

4. Subjek menolak untuk dijadikan respoden
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4.3 Variabel Penelitian 

      Variabel penelitian yaitu ukuran atau ciri yang dimiliki oleh anggota – anggota 

suatu kelompok yang berbeda dengan yang dinamai oleh kelompok lain 

(Notoatmodjo,2010). Variabel penelitian ini adalah sikap pasien tuberkulosis  

sebagai variabel bebas atau Independent variable (X) , dan kepatuhan pasien 

sebagai variabel terikat atau Dependent variable (Y). 

4.3.1 Variabel Bebas (Variabel Independen) 

         Merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain (Riyanto,2017). Yang 

menjadi variabel bebas pada penelitian ini adalah sikap pasien tuberkulosis diukur 

meliputi respon pasien dalam menerima, menanggapi , menghargai atau menjalani 

dan bertanggung jawab terhadap penularan serta pengobatan penyakit tuberkulosis 

dibeberapa puskesmas Kecamatan Sukun Kota Malang.  

4.3.2 Variabel Terikat (Variabel Dependen) 

         Merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain (Riyanto,2017). 

Yang menjadi variabel terikat pada penelitian ini adalah kepatuhan pasien dalam 

mengkonsumsi obat Anti tuberkulosis (OAT) yang diukur menggunakan kuesioner 

Morisky Medication Adherence Scale (MMAS-8) yaitu meliputi kelupaan dalam 

mengkonsumsi obat, kesengajaan pasien dalam berhenti minum obat, dan 

mengendalikan diri agar tetap minum obat dibeberapa Puskesmas Kecamatan 

Sukun Kota Malang. 

4.4 Instrumen Penelitian 

      Instrumen penelitian yaitu alat – alat yang digunakan untuk pengumpulkan data. 

(Notoatmodjo,2018). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

kuesioner (daftar pertanyaan) terdiri dari lembar kuesioner sikap dan kuesioner 

kepatuhan MMAS-8. 

4.5 Waktu Dan Lokasi Penelitian 

       Penelitian ini dilakukan pada bulan April tahun 2019 di beberapa puskesmas 

di Kecamatan Sukun kota Malang.



 

 

 

4.6 Definisi Operasional 

      Beberapa hal yang perlu didefinisakn dalam penelitian ini adalah : 

1. Tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh 

Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang berbagai organ tubuh, 

terutama organ paru-paru. 

2. Sikap adalah respon seseorang yang melibatkan suatu pendapat yang 

bersangkutan dengan setuju  atau tidak setuju, patuh dan tidak patuh terhadap 

suatu objek. 

3. Kepatuhan adalah suatu tingkatkan perilaku pasien dalam melaksanakan 

pengobatan yang disarankan oleh orang lain.  

4. Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang bertanggung 

jawab dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah 

kerja. 

5. Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi atau data yang akan 

diberikan kepada responden dalam bentuk pertanyaan. 

6. Responden / Subjek Penelitian adalah pihak yang dijadikan sampel dalam 

sebuah penelitian yang bersedia dan memiliki karakteristik yang sesuai 

penelitian. 

4.7 Definisi Operasional Variabel 

 Tabel Definisi Operasional Variabel 

Tabel 4. 1 Defenisi Operasional Variabel 

Variabel 
Definisi 

Operasional 
Indikator  

No 

Item 

Skala 

Data 

Sikap pasien 

TBC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respon 

seseorang yang 

melibatkan 

suatu pendapat 

yang 

bersangkutan 

dengan setuju  

atau tidak setuju 

terhadap suatu 

objek.  

1. Respon pasien dalam 

menerima terhadap  

penularan yang 

disebabkan oleh 

penyakit TBC. 

2. Respon pasien dalam  

menanggapi  

terjadinya penyakit 

TBC. 

  1,2,3 

 

 

 

 

4,5,6 

 

 

 

 

 

Ordinal 
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                                                                               Lanjutan Tabel 4.1 

 

 

 

3. Respon pasien dalam  

menjalani pengobatan  

TBC. 

4. Respon pasien dalam 

bertanggung jawab 

terhadap pengobatan 

TBC. 

7,8 

 

 

9,10,11 

 

 

 

Kepatuhan 

Pasien 

terhadap 

penggunaan 

OAT 

Tingkatkan 

perilaku pasien 

dalam 

melaksanakan 

pengobatan 

tuberkulosis 

yang disarankan 

oleh orang lain.  

1. Tingkat  perilaku 

pasien dalam 

mengkonsumsi  

OAT. 

2. Tingkat perilaku 

pasien untuk berhenti 

mengkonsumsi OAT. 

3. Tingkat perilaku 

pasien dalam 

mengendalikan diri 

untuk  

mengkonsumsi OAT. 

  1,3,8 

 

 

 

2,4 

 

 

 

 

  5,6,7 

 

 

 

Ordinal 

 

4.8 Pengumpulan Data 

4.8.1 Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini menggunakan kuisoner serta data diperoleh 

secara langsung meliputi data demografi (jenis kelamin, umur pasien, jenis 

pekerjaan) ,dan dimana pertanyaan secara tertulis menggunakan pernyataan positif 

dan negatif diberikan untuk mengukur sikap pasien tuberkulosis dan kepatuhan 

terhadap penggunaan obat anti tuberkulosis (OAT).  

4.8.2 Cara Pengumpulan Sampel 

          Pada penelitian ini pengumpulan sampel penelitian diambil dari populasi 

pasien tuberkulosis paru yang sedang menjalani pengobatan TBC dibeberapa 

puskesmas Kecamatan Sukun, Kota Malang. 

1. Pasien yang diteliti yaitu pasien tuberkulosis paru yang masih 

mengkonsumsi obat anti tuberkulosis (OAT) dibeberapa puskesmas 

Kecamatan Sukun, Kota Malang.
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2. Dari seluruh pasien tuberkulosis yang akan diteliti maka pasien yang dipilih 

untuk mengisi kuesioner yaitu pasien dengan kriteria yang telah ditetapkan 

oleh peneliti. 

3. Pasien diminta persetujuan untuk menjadi responden dengan mengisi 

informed consent. 

4. Apabila  pasien bersedia menjadi responden maka dilanjutkan dengan 

mengisi kuesioner. 

5. Data yang telah didapatkan, kemudian dilakukan analisis data. 

4.9 Pengelolaan Data dan Analisis Data 

4.9.1 Pengelolaan Data  

         Proses pengelolahan data melalui tahap - tahap dibawah ini 

(Notoatmodjo,2018) : 

1. Penyuntingan data / Editing  

Merupakan kegiatan untuk melakukan pengecekan dan perbaikan terhadap isi 

formulir atau kuesioner, seperti apakah semua pertanyaan sudah terisi, tulisan 

dalam pertanyaan cukup jelas atau terbaca , apakah jawaban relevan dengan 

pertanyaannya. Apabila jawaban belum lengkap, jika memungkinkan dilakukan 

pengambilan data ulang. Tapi jika tidak memungkinkan maka pertanyaan yang 

jawabannya tidak lengkap diolah dalam pengolahan data missing. 

2. Coding  

Setelah semua kuesioner diedit, maka selanjutnya dilakukan pengkodean yaitu 

mengubah data berbentuk kalimat atau huruf menjadi data angka atau bilangan 

agar  mempermudah dalam memasukkan data dan analisis data. Kemudian tiap 

variabel dikategorikan sesuai jumlah skor/nilai untuk masing-masing variabel, 

sebagai berikut: 

1. Sikap pasien tuberkulosis dikategorikan menjadi : 

a. Sikap positif , jika nilai skor T  ≥ Mean Skor T = 50.00 

b. Sikap negatif, jika nilai skor T < Mean Skor T = 50.00 

2. Kepatuhan pasien tuberkulosis, dikategorikan berdasarkan MMAS-8 : 

a. Kepatuhan tinggi, jika jumlah skor 8 

b. Kepatuhan sedang, jika jumlah skor 6-7 

c. Kepatuhan rendah, jika jumlah skor <6 
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3. Memasukkan data / Processing 

Merupakan jawaban-jawaban dari responden yang dalam bentuk huruf atau 

angka dimasukkan dalam program komputer. Program komputer yang sering 

digunakan untuk memasukkan data penelitian yaitu program SPSS for Window. 

Dalam proses ini dituntut ketelitian dari peneliti yang memasukkan data, jika 

tidak akan terjadi bias meskipun hanya memasukkan data saja. 

4. Pembersihan data / Cleaning 

Jika semua data responden selesai dimasukkan maka perlu dicek kembali agar 

terhindar dari kemungkinan kesalahan - kesalahan kode, ketidaklengkapan, 

kemudian perlu dilakukan koreksi. 

5. Tabulasi  

Yaitu membuat tabel –tabel data yang sesuai dengan tujuan penelitian atau yang 

diinginkan oleh peneliti. 

4.9.2  Analisis Data 

Setelah data diolah , maka dilakukan analisis data yaitu : 

1. Analisis Univariat, bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik dari setiap variabel penelitian. Pada umumnya pada analisis ini 

hanya menghasilkan distribusi frekuensi dan presentase dari setiap variabel. 

(Notoatmodjo,2018). Pada penelitian analisis ini menggunakan uji crosstab 

pada variabel sikap dan kepatuhan dan juga pada  data demografi pasien seperti 

jenis kelamin, umur , jenis pekerjaan. 

2. Analisis uji Mann Whitney digunakan pada penelitian ini untuk mengetahui 

apakah ada perbedaan  data demografi (jenis kelamin,jenis pekerjaann,umur 

pasien) berdasarkan kategori sikap dan kepatuhan. Prosedur analisis Mann 

Whitney menggunakan SPSS sebagai berikut (Sujarweni,2015) : 

1) Menentukan derajat kepercayaan 95% (nilai 𝛼 = 5%) 

2) Membuat hipotesis (Ho dan Ha) 

 Ho = tidak terdapat perbedaan jenis kelamin, jenis pekerjaan serta umur 

berdasarkan kategori sikap dan kepatuhan pasien tuberkulosis. 

 Ha = terdapat perbedaan jenis kelamin, jenis pekerjaan serta umur 

berdasarkan kategori sikap dan kepatuhan pasien tuberkulosis. 

3) Menentukan nilai signifikansi 



46 

                                                                               

 

 Jika nilai signifikansi (p value) > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

 Jika nilai signifikansi (p value) < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

4) Masukkan data pada aplikasi SPSS, sesuai kan dengan data variabel. 

5) Klik Analyze, lalu pilih Non Parametrik Test, lalu klik 2-Independent 

Sample. 

6) Masukkan data demografi (jenis kelamin,umur,jenis pekerjaan) pada kotak 

Test Variable List, dan masukkan Sikap / Kepatuhan pada kotak Grouping 

Variable. 

7) Centang Test Type : Mann Whitney U 

8) Klik Ok, maka keluar hasil Output SPSS. 

9) Pengambilan keputusan : 

 Jika Signifikansi (p-value) > 0,05 maka Ho di terima, berarti bahwa tidak 

terdapat perbedaan jenis kelamin, jenis pekerjaan, serta umur berdasarkan 

kategori sikap dan kepatuhan pasien tuberkulosis. 

 Jika signifikansi (p-value) < 0,05 maka Ho ditolak, berarti bahwa terdapat 

perbedaan jenis kelamin, jenis pekerjaan, serta umur berdasarkan kategori 

sikap dan kepatuhan pasien tuberkulosis. 

3. Analisis Uji Chi Square 

Analisis ini dilakukan untuk dua variabel antara variabel bebas dan variabel 

terikat yang diduga memiliki hubungan atau berkolerasi. Pada penelitian ini untuk 

mengetahui hubungan antara variabel bebas yaitu sikap pasien tuberkulosis paru 

dengan variabel terikat yaitu kepatuhan penggunaan obat anti tuberkulosis (OAT) 

dengan mengunakan hasil uji statistik Chi Square. Melihat dari hasil uji statistik ini 

akan dapat disimpulkan adanya hubungan dua variabel tersebut signifikan atau 

tidak signifikan (Notoatmodjo,2018).  Dalam analisis uji statistik yang digunakan 

yaitu uji Chi Square (x2), pada penelitian kesehatan uji signifikan dilakukan dengan 

menggunakan batas makna atau alpha = 0,05 dan 95% confidence interval 

(Riyanto,2009) dengan ketentuan bila : 

a. P value ≤ 0,05 berarti Ho ditolak (P value ≤ a). Maka uji statistik 

menunjukkan adanya hubungan yang signifikan 

b. P value > 0,05 berarti Ho diterima (P value > a). Maka uji statistik 

menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan. 



47 

                                                                               

 

Prosedur analisis uji Chi Square menggunakan SPSS sebagai berikut: 

(Sujarweni,2015) 

1. Menggunakan batas makna / alpha 5% (0,05) 

2. Membuat hipotesis (Ho dan Ha) 

 Ho = tidak ada hubungan antara sikap pasien tuberkulosis paru terhadap 

kepatuhan penggunaan obat anti tuberkulosis (OAT) 

  Ha = ada hubungan antara sikap pasien tuberkulosis paru terhadap 

kepatuhan penggunaan obat anti tuberkulosis (OAT) 

3. Masukkan data variabel penelitian pada aplikasi SPSS, data dikategorikan 

sebagai berikut : 

 Variabel Sikap : 1= positif , 2= negatif 

 Variabel Kepatuhan : 1 = kepatuhan tinggi, 2= kepatuhan sedang, 3= 

kepatuhan rendah. 

4. Pilih analyze, klik Descripyive Statistics, lalu pilih Crosstab. 

5. Masukkan sikap ke Row dan kepatuhan ke Column, pilih statistics , centang 

Chi Square. 

6. Keluar hasil output SPSS 

7. Pengambilan Keputusan : 

a. Cara pertama :  

 Jika nilai Signifikansi > 0,05 maka Ho di terima dan Ha ditolak maka 

tidak ada hubungan antara sikap pasien tuberkulosis paru terhadap 

kepatuhan penggunaan obat anti tuberkulosis (OAT). 

 Jika nilai signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima , maka 

ada ada hubungan antara sikap pasien tuberkulosis paru terhadap 

kepatuhan penggunaan obat anti tuberkulosis (OAT). 

b. Cara Kedua : 

 Jika Chi Square Hitung < Chi Square tabel, maka Ho di terima. 

 Jika Chi Square Hitung < Chi Square tabel, maka Ho di tolak. 



48 

                                                                               

 

4.10 Uji Validitas dan Reabilitas 

4.10.1 Uji Validitas 

           Uji Validitas  merupakan suatu ketepatan dalam pengukuran, valid 

menunjukkan alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Salah 

satu jenis validasi adalah face validity  yaitu seberapa kemampuan sebuah 

pertanyaan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk mengetahui dan 

mengukur validitas dalam kuisoner dilakukan dengan cara melakukan kolerasi antar 

skor masing-masing variabel dengan skor totalnya. Variabel pertanyaan dikatakn 

valid jika skor tersebut berkolerasi secara signifikan dengan skor totalnya. 

      Apabila jenis pertanyaan menggunakan skala Likert maka uji validitas yang 

digunakan yaitu Kolerasi Pearson Product Moment (Riyanto,2017): 

rxy = 
𝑛(𝛴𝑋𝑌)−(𝛴𝑋).(𝛴𝑌)

√{𝑛.𝛴𝑋2− ( 𝛴 𝑋)2}.{𝑛.𝛴𝑌2− ( 𝛴 𝑌)2}
 

Keterangan : 

       rxy = indeks kolerasi antara dua belas instrument 

       n   = jumlah butir pertanyaan 

       Σx = jumlah skor pada bilangan ganjil 

       Σy = jumlah skor pada bilangan genap 

Keputusan uji :  

 Bila r hitung > r tabel maka pertanyaan tersebut valid 

 Bila r hitung < r tabel maka pertanyaan tersenut tidak valid. 

4.10.2 Uji Reliabilitas 

           Uji reliabilitas merupakan kesetabilan dari suatu pengukuran, dan 

pertanyaan dikatakan reliabel jika suatu jawaban dari seseorang terhadap 

pertanyaan tetap konsisten dari waktu ke waktu. Pengukuran reabilitas dilakukan 

dengan cara One shot atau pengukuran sekali yaitu pengukuran dilakukan satu kali 

dan hasil yang didapat dibandingkan dengan hasil dari pertanyaan lain. Apabila 

jenis pertanyaan menggunakan skala Likert, maka yang digunakan adalah uji 

Cronbach’s Alpha (Riyanto,2017) : 



49 

                                                                               

 

𝑟𝑖𝑖 =
𝑘

𝑘 − 1
[1 −

𝛴𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2 ] 

Keterangan :  

rii   = Koefisien reliabilitas test 

k  = Cacah butir / item yang ditanyakan 

si
2   =  Jumlah varian skor butir / item 

 st
2   = Varian skor total 

 Keputusan uji : 

 Jika nilai Cronbach’s Alpha > konstanta (0,6) maka pertanyaan reliabel. 

 Jika nilai Cronbach’s Alpha < konstanta (0,6) maka pertanyaan tidak 

reliabel. 

Tingkat reliabilitas dengan metode Cronbach’s Alpha maka diukur 

berdasarkan dengan skala Alpha 0 sampai 1, apabila skala tersebut dikelompokkan 

kedalam lima kelas dengan range  yang sama, maka urutan kemantapan Alpha 

dapat diinterprestasikan sebagai berikut : (Trinton,2006)  

Tabel 4. 2 Tingkat Reliabilitas Berdasarkan Nilai Alpha 

Alpha Tingkat Reabilitas 

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 

 

4.11 Penyajian Data 

        Hasil penelitian ini akan ditampilkan dalam bentuk tabel. 

4.12 Etika penelitian 

        Pada penelitian ini khususnya menggunakan manusia sebagai subjek yang 

diteliti dan yang lain manusia sebagai peneliti atau orang yang melakukan 

penelitian. Responden dalam penelitian ini mempunyai hak untuk tidak 



50 

                                                                               

 

memberikan informasi kepada peneliti. Sebagai perwujudan hak responden maka 

sebelum dilakukan pengambilan data maka terlebih dahulu dimintakan persetujuan 

(inform concent). Jika responden tidak bersedia untu memberikan informasi adalah 

hak mereka dan tidak dilanjutkan pengambilan data atau informasi. 

Secara rinci hak dan kewajiban peneliti dan yang diteliti yaitu : 

1. Hak dan kewajiban responden 

a. Hak- hak responden 

- Hak untuk dihargai privasinya 

- Hak untuk merahasiakan informasi yang diberikan 

- Hak untuk memperoleh jaminan keamanan akibat dari informasi 

yang diberikan. 

- Hak untuk memperoleh imbalan atau kompensasi 

b. Kewajiban respnden 

Setelah menyetujui inform concent maka responden sudah mempunyai  

kewajiban untuk memberikan informasi atau data kepada peneliti. 

2. Hak dan kewajiban peneliti 

a. Hak peneliti 

Bila responden telah menyetujui informed concent maka peneliti 

mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang sejujur-jujurnya dan 

selengkap-lengkapnya dari responden. 

b. Kewajiban peneliti 

- Menjaga privacy responden. 

- Menjaga kerahasiaan responden. 

- Memberikan kompensasi. 


