
BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian merupakan penelitian kuantitatif non eksperimental, karena tidak 

adanya intervensi atau manipulasi oleh peneliti terhadap subyek peneitian 

(Nursalam, 2017). Berdasarkan pendapat Nursalam, maka penelitian ini termasuk 

jenis non eksperimental, dengan rancangan korelasional yang bertujuan mengetahui 

pengaruh tingkat kecemasan terhadap kadar glukosa darah puasa. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan cross sectional dimana pengukuran dilakukan hanya satu 

kali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Rancangan Penelitian Analitik Kolerasional 
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B. Alur Penelitian 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Alur penelitian pengaruh tingkat kecemasan terhadap kadar glukosa 

darah puasa pada pasien diabetes melitus tipe 2 di UPT Kesmas Gianyar 

I tahun 2018 

Pengolahan Data 

Analisa data: 

Menggunakan uji statistik komputerisasi, uji pearson 

(tingkat kepercayaan 95% α = 0.05) 

Populasi : 

Klien DM di UPT. Kesmas Gianyar I, berjumlah 2.820 orang Tahun 2017 

Sampel : 

Klien DM yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi 

Variabel independen 

Kecemasan diukur dengan kuisioner 

HARS 

Variabel dependen 

Glukosa darah puasa diukur dengan 

pemeriksaan klinis dengan glucometer 

 

Skor 0 - 56 Nilai kadar glukosa 

darah 

Penyajian Data 

 

 

Enumerator 

Pemahaman dan 

penjelasan  



31 
 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di UPT Kesmas Gianyar I dengan dasar pertimbangan 

angka penderita DM tipe 2 yang tinggi dan meningkat dari tahun sebelumnya.  

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di UPT Kesmas Gianyar I dengan waktu 

pelaksanaan penelitian selama satu bulan dimulai dari tanggal 18 April – 14 Mei 

2018.  

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi penelitian 

Populasi dalam penelitian merupakan subjek yang memenuhi kriteria yang 

telah ditetapkan (Nursalam, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

pasien DM tipe 2 yang berkunjung ke UPT Kesmas Gianyar I terhitung dari bulan 

April s/d Mei 2018.  

2. Sampel penelitian  

Sampel terdiri dari bagian populasi terjangkau yang dapat dipergunakan 

sebagai subjek penelitian melalui sampling (Nursalam, 2017). Teknik sampling 

adalah teknik yang dipergunakan untuk mengambil sampel dari populasi (Setiadi, 

2013). Sampel dalam penelitian ini diambil dari populasi pasien DM tipe 2 di UPT 

Kesmas Gianyar I bulan April s/d Mei 2018 yang memenuhi kriteria. Adapun 

kriteria inklusi dan ekslusi dari sampel yang diambil yaitu : 

 

 

 



32 
 

a. Kriteria inklusi 

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi 

target yang terjangkau dan akan diteliti (Nursalam, 2017). Kriteria inklusi dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Pasien yang menderita DM yang telah terdiagnosa oleh petugas kesehatan yang 

kontrol ke UPT. Kesmas Gianyar I  

2) Pasien DM yang berusia > 45 tahun 

3) Pasien DM yang memiliki kadar glukosa darah puasa > 126 mg/dL 

4) Pasien DM yang biasa melakukan olahraga  

b. Kriteria eksklusi 

Kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang tidak 

memenuhi kriteria inklusi studi karena berbagai sebab (Nursalam, 2017). Kriteria 

eksklusi dalam penelitian ini adalah sebagai berkut : 

1) Pasien DM tipe 2 yang tidak melakukan puasa saat pengambilan data. 

2) Pasien DM tipe 2 yang tidak hadir/tdak kontrol saat pengambilan data 

3) Pasien yang mengalami gangguan pendengaran dan klien yang mengalami 

gangguan mental  

3. Jumlah dan besar sampel 

Menurut Nursalam (2017) jumlah dan besar sampel dapat ditentukan dengan 

rumus sebagai berikut: 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
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𝑛 =  
74.1,962.0,579.0,421

0,052(74−1)+1,962.0,579.0,421
    

𝑛 =  
69,3

1,1325
    

𝑛 =  61,1 dibulatkan menjadi 62 responden     

Keterangan:  

n = perkiraan besar sampel  

N = perkiraan besar populasi 

z = nilai standar normal untuk α = 0,05 (1,96) 

d = tingkat kesalahan yang dipilih (5% ; d = 0,05) 

p = perkiraan proporsi, diketahui 0,579 

q = 1 – p (100%-p)  = 0,421 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan dari total populasi yaitu 2.820 pasien DM 

tipe 2 yang berkunjung dan dirata-ratakan setiap bulan menjadi 235 pasien, dengan 

data kunjungan pasien DM tipe 2 di bulan desember tahun 2017 terakhir 105 orang 

dan diketahui yang mengalami kecemasan sebanyak 74 orang. Jadi berdasarkan 

perhitungan diatas didapatkan besar sampel sebanyak 62 orang.  

4. Teknik sampling 

Sampling merupakan suatu proses menyeleksi porsi dari populasi untuk 

mendapatkan besar sampel. Teknik sampling merupakan cara-cara yang ditempuh 

dalam pengambilan sampel, agar memperoleh sampel yang benar-benar sesuai 

dengan keseluruhan subyek penelian (Nursalam, 2017). 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability 

sampling dengan simple random sampling. Sampel penelitian ini adalah pasien DM 
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tipe 2 yang akan diberikan quisioner HARS untuk mengukur tingkat kecemasan 

dan kadar glukosa darah puasa yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.  

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang dikumpulkan 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah tingkat kecemasan 

dan kadar glukosa darah puasa yang merupakan data primer. Dalam penelitian ini 

data diperoleh dari sampel yang akan diteliti dengan menggunakan lembar 

kuisioner HARS dan alat glukometer. Pada penelitian ini skala pengukuran yang 

digunakan untuk kecemasan adalah interval dan kadar gula darah puasa adalah 

interval.  

Pada tingkat kecemasan menggunakan kuisioner HARS dengan pengumpulan 

data dengan cara metode angket yang merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk memperoleh informasi dari responden tentang hal pribadinya. 

Kuisioner tersebut berisikan pertanyaan dimana responden menjawab sesuai 

dengan gejala yang dialami dan mengukur persepsi responden terhadap fenomena,  

yang termasuk dalam rating scale, dimana data tersebut dikategorikan sebagai data 

interval.  

Kelebihan metode angket adalah dalam waktu yang relatif singkat dapat 

memperoleh data yang banyak, tenaga yang diperlukan sedikit dan responden dapat 

menjawab dengan bebas tanpa pengaruh orang lain. Sedangkan kelemahan angket 

adalah angket bersifat kaku karena pertanyaan yang telah ditentukan dan responden 

tidak memberi jawaban yang sesuai dengan keadaan dirinya hanya sekedar 

membaca kemudian menulis jawabannya (Sugiyono, 2011)..  
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Pada variabel kadar gula darah puasa, secara konseptual, kadar glukosa darah 

merupakan jumlah glukosa yang terdapat dalam plasma darah. Pengukuran 

dilakukan dengan menggunakan sampel darah kapiler/vena sebanyak 2,5 – 4 mikro 

liter. Sampel darah diperiksa dengan menggunakan Blood Glucose Test Meter 

GlucoDr. Secara operasional, kadar glukosa darah merupakan angka yang 

ditunjukkan oleh Blood Glucose Test Meter GlucoDr setelah dimasukkan darah 

sebanyak 2,5 – 4 mikroliter yang direaksikan dengan reagen yang terdapat pada 

Check Strip. Angka ditunjukkan tersebut mrupakan jumlah glukosa dalam satuan 

miligram yang terkandung dalam satuan desiliter darah, dimana data tersebut 

dikategorikan menjadi skala interval.  

2. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu data kecemasan 

dikumpulkan dengan metode angket dan data kadar glukosa puasa dikumpulkan 

dengan metode pemeriksaan klinis.  

Adapun langkah-langkah pengumpulan data yaitu : 

a. Mengajukan ijin penelitian kepada Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes 

Kemenkes Denpasar melalui bidang pendidikan Jurusan Keperawatan 

Poltekkes Kemenkes Denpasar. 

b. Mengajukan surat permohonan ijin penelitian dari Jurusan Keperawatan 

Poltekkes Denpasar yang ditujukan ke Direktorat Poltekkes Denpasar Bagian 

Penelitian. 

c. Mengajukan surat permohonan ijin untuk melakukan penelitian ke Badan   

Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali. 



36 
 

d. Mengajukan surat ijin penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Pemerintahan Kabupaten Gianyar. 

e. Melakukan pendekatan secara formal kepada Kepala UPT Kesmas Gianyar I 

dengan menyerahkan surat permohonan ijin lokasi penelitian di UPT Kesmas 

Gianyar I. 

f. Mengumpulkan data sekunder yaitu jumlah kunjungan dan jumlah pasien DM 

tipe 2 di UPT Kesmas Gianyar I. 

g. Menjelaskan kepada tiga orang peneliti pendamping tentang cara pengisian 

kuisioner dan tugas peneliti pendamping selama memberikan kuisioner.  

h. Melakukan pemilihan sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. 

i. Pendekatan secara informal kepada sampel yang diteliti dengan menjelaskan 

maksud dan tujuan penelitian, serta memberikan lembar persetujuan dan jika 

sampel bersedia untuk diteliti maka harus menandatangani lembar persetujuan 

dan jika sampel menolak  untuk diteliti maka peneliti tidak akan memaksa dan 

menghormati haknya. 

j. Sampel yang bersedia menjadi responden dan sudah menandatangani lembar 

persetujuan, kemudian diteliti dengan menggunakan alat ukur berupa alat 

pengukuran gula darah dan kuesioner HARS (Hamilton Rating Scale For 

Anxiety) yang telah disiapkan, kemudian mendampingi dan menjelaskan tata 

cara pengisian kuisioner tersebut. 

k. Mengumpulkan kuesioner yang telah diisi oleh responden. 

l. Melakukan pengecekan kelengkapan data yang telah diisi dalam kuesioner. 

m. Mengelola data yang telah diperoleh dari pengisian kuesioner pada lembar 

rekapitulasi (master table) dari pengisian kuesioner oleh responden. 
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n. Merekapitulasi dan mencatat data yang diperoleh pada lembar rekapitulasi 

(master tabel) untuk diolah.  

3. Instrumen pengumpulan data dan alat bahan 

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2015).  

a. Tingkat kecemasan dikumpulkan dengan instrumen HARS (Hamilton Rating 

Scale For Anxiety). HARS merupakan instrumen baku dan sudah standar.  

Kecemasan dapat diukur dengan pengukuran tingkat kecemasan menurut alat ukur 

kecemasan yang disebut HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale) yang sudah 

dikembangkan oleh keompok Psikiatri Biologi Jakarta (KPBJ) dalam bentuk 

Anxiety Analog Scale (AAS). Validitas AAS sudah diukur oleh Yul Iskandar pada 

tahun 1984 dalam penelitiannya yang mendapat korelasi yang cukup dengan HRS 

A (r = 0,57 – 0,84). Skala HARS merupakan pengukuran kecemasan yang 

didasarkan pada munculnya symptom pada individu yang mengalami kecemasan. 

Menurut skala HARS terdapat 14 syptoms yang nampak pada individu yang 

mengalami kecemasan. Setiap item yang diobservasi diberi 5 tingkatan skor antara 

0 (Nol Present) sampai dengan 4 (severe) (Hawari, 2016).  

Skala HARS pertama kali digunakan pada tahun 1959, yang diperkenalkan 

oleh Max Hamilton dan sekarang telah menjadi standar dalam pengukuran 

kecemasan terutama pada penelitian trial clinic. Skala HARS telah dibuktikan 

memiliki validitas dan reliabilitas cukup tinggi untuk melakukan pengukuran 

kecemasan pada penelitian trial clinic yaitu 0,93 dan 0,97. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa pengukuran kecemasan dengan menggunakan skala HARS 

akan diperoleh hasil yang valid dan reliable. Kuesioner tingkat kecemasan yang 
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terdiri dari 14 pertanyaan menggunakan skala 0 : tidak ada, skala 1 : ringan, skala 

2 : sedang, skala 3 : berat, skala 4 : sangat berat. Kategori skor dalam kuesioner ini 

yaitu : tidak ada kecemasan (< 14), kecemasan ringan (14 – 20), kecemasan sedang 

(21-27), kecemasan berat (28-41), kecemasan sangat berat (42-56) (Hawari, 2016). 

b. Kadar glukosa darah diukur dengan alat Blood Glucose Test Meter GlucoDr 

Bahan yang akan digunakan dalam pemeriksaan ini yaitu strip glukose, blood 

lanset, alkohol swab, handscoon dan darah yang digunakan adalah darah kapiler.  

F. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Pengolahan data pada dasarnya merupakan suatu proses untuk memperoleh 

data atau data ringkasan berdasarkan suatu kelompok data mentah dengan 

menggunakan rumus tertentu sehingga menghasilkan informasi yang diperlukan 

(Setiadi, 2013). Tedapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam 

pengolahan data, yaitu : 

a. Editing 

Editing adalah pemeriksaan data termasuk melengkapi data-data yang belum 

lengkap dan memilih data yang diperlukan (Setiadi, 2013). Pada penelitian ini 

kegiatan editing dilakukan untuk memeriksa ulang kelengkapan pengisian formulir 

kuesioner meliputi data demografi responden dan jawaban di masing-masing 

pernyataan pada kuesioner kecemasan dengan HARS, keterbacaan tulisan dan 

relevansi jawaban. 

b. Coding 

Coding merupakan kegiatan merubah data berbentuk huruf menjadi data 

berbentuk angka/bilangan (Hastono, 2007). Peneliti memberi koden pada setiap 
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responden untuk memudahkan dalam pengolahan data dan analisa data. Pada 

penelitian ini, data yang diberikan kode yaitu data demografi; tingkat pendidikan : 

SD (1), SMP (2), SMA/SMK (3), perguruan tinggi (4); jenis kelamin : laki-laki (1), 

perempuan (2); pekerjaan : bekerja (1), tidak bekerja (2); sedangkan untuk usia , 

skor kecemasan dan hasil kadar glukosa darah tidak diberikan kode.  

c. Entry 

Setelah semua data terkumpul, serta sudah melewati pengkodean, maka 

langkah selanjutnya adalah di-entry. Meng-entry data dilakukan dengan 

memasukkan data dari lembar pengumpulan data ke paket program komputer 

(Setiadi, 2013). 

d. Cleaning 

Pembersihan data dilakukan dengan melihat variabel apakah data sudah benar 

atau belum. Cleaning (pembersihan data) merupakan kegiatan pengecekan kembali 

data yang sudah di-entry apakah ada kesalahan atau tidak. Kesalahan tersebut 

dimungkinkan terjadi pada saat meng-entry data ke komputer (Setiadi, 2013). 

e. Processing 

Setelah semua kuesioner terisi penuh dan benar, serta sudah melewati 

pengkodean, maka langkah selanjutnya adalah memproses data yang di-entry dapat 

dianalisis. Peneliti memasukan data dari setiap responden yang telah diberi kode 

kedalam program komputer untuk diolah (Setiadi, 2013). 

2. Analisis data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis univariat 

dan analisis bivariat. 
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a. Analisis univariat 

Analisis univariat adalah suatu prosedur pengolahan data dengan 

menggunakan dan meringkas data dengan cara ilmiah dalam bentuk table atau 

grafik (Nursalam, 2017). Tujuan dari analisis univariat dalam penelitian ini adalah 

untuk mengidentifikasi karakteristik responden berdasarkan usia, jenis kelamin dan 

pekerjaan pada pasien DM tipe 2, mengidentifikasi tingkat kecemasan dan 

menggambarkan kadar gula darah puasa termasuk dalam variabel numerik dan 

dianalisis dengan statistik deskriptif yang dijabarkan dengan mean, standar deviasi, 

range dan disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Selain variabel tersebut, 

karakteristik responden dan data demografi (usia, jenis kelamin, dan pekerjaan) 

termasuk ke dalam variabel kategorik dan dianalisis dengan statistik deskriptif yaitu 

menggunakan distribusi frekuensi yang dijabarkan persentase dari masing-masing 

variabel.  

b. Analisis bivariat 

Analisis bivariat bertujuan untuk mengetahui hubungan kecemasan dengan 

kadar glukosa darah puasa pada pasien DM tipe 2 di UPT. Kesmas Gianyar I dengan 

uji pearson. Uji pearson digunakan untuk menganalisis hubungan variabel numerik 

dengan variabel numerik. Dalam penelitian ini kecemasan merupakan variabel 

bebas yang berskala interval, sedangkan kadar glukosa darah merupakan variabel 

terikat yang berskala interval. Sebelum dilakukan uji pearson, terlebih dahulu 

dilakukan uji normalitas data. Uji normalitas data merupakan uji yang digunakan 

untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kolmogrov smirnov 

karena sampel ≥ 50. Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai kemaknaan (p) 
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> 0,05 maka data dikatakan berdistribusi normal, jika nilai kemaknaan (p) < 0,05 

maka data dikatakan tidak berdistribusi normal Jika data berdistribusi normal, 

dilanjutkan dengan menggunakan uji pearson dan apabila tidak berdistribusi 

normal menggunakan uji spearman (dengan αlpha 0,05 atau tingkat kepercayaan 

95%) yang akan diolah dengan bantuan komputer (Hastono, 2011).  

Mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, 

maka dilakukan uji regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana 

adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen (X) dengan variabel 

dependen (Y). Koefisien determinasi (coefficient of determination) dilambangkan 

dengan 𝑟2dan umumnya dinyatakan dalam persentasi (%). Koefisien determinasi 

adalah nilai yang digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi variabel 

independen (x) terhadap variasi (naik/turunnya) variabel dependen (y). Dengan kata 

lain, variabel y dapat dijelaskan oleh variabel x sebesar 𝑟2 % dan sisanya dijelaskan 

oleh variabel lain (Kurniawan dan Yuniarto, 2016).  

 Perkiraan atau prediksi nilai kadar glukosa darah melalui kecemasan, dalam 

penelitian ini menggunakan uji regresi linier sederhana, sehingga dengan regresi 

kita dapat memperkirakan besarnya nilai kadar glukosa darah bila diketahui data 

kecemasan. Secara matematis persamaan garis dapat dirumuskan sebagai berikut :  

 

Keterangan :  

Y = variabel dependen 

X = variabel independen  

a  = intercept, perbedaan besarnya rata – rata variabel Y ketika variabel X = 0 

Y = a + bx + e 
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b = slope, perkiraan besarnya perubahan nilai variabel Y bila nilai variabe X 

berubah 1 unit pengukuran.  

e = nilai kesalahan (error) yaitu selisih antara nilai Y individual yang teramati 

dengan nilai Y sesungguhnya pada titik X tertentu.  

Maka hasil yang akan diperoleh dari olahan uji statistik melalui komputer adalah  

 

Rumus diatas menjelaskan besarnya nilai korelasi/ hubungan (R) dijelaskan 

besarnya presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut 

koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R (Kurniawan dan 

Yuniarto, 2016).  

 

G. Etika Penelitian 

Pada penelitian ilmu keperawatan, karena hampir 90% subjek yang 

dipergunakan adalah manusia, maka peneliti harus memahami prinsip-prinsip etika 

penelitian. Hal ini dilaksanakan agar peneliti tidak melanggar hak-hak (otonomi) 

manusia yang menjadi subjek penelitian (Nursalam, 2017). 

1. Autonomy / menghormati harkat dan martabat manusia 

Autonomi berarti responden memiliki kebebasan untuk memilih rencana 

kehidupan dan cara bermoral mereka sendiri (Potter and Perry, 2005). Peneliti 

memberikan responden kebebasan untuk memilih ingin menjadi responden atau 

tidak. Penelti tidak memaksa calon responden yang tidak bersedia menjadi 

responden. Calon responden yang tidak bersedia menjadi responen tetap akan 

diberikan pelayanan dari puskesmas 

R2 = R 
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2. Confidentiality/kerahasiaan 

Kerahasiaan adalah prinsip etika dasar yang menjamin kemandirian klien 

(Potter and Perry, 2005). Masalah ini merupakan masalah etika dengan memberikan 

jaminan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah 

lainnya (Hidayat, 2007). Kerahasian responden dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara memberikan kode reponden bukan nama asli responden. 

3. Justice/keadilan 

Justice berarti bahwa dalam melakukan sesuatu pada responden, peneliti tidak 

boleh mebeda-bedakan responden berdasarkan suku, agama, ras, status, sosial 

ekonomi, politik ataupun atribut lainnya dan harus adil dan merata (Hidayat, 2007). 

Peneliti menyamakan setiap perlakuan yang diberikan kepada setiap responden 

tanpa memandang suku, agama, ras dan status sosial ekonomi. 

4. Beneficience dan non maleficience 

Berprinsip pada aspek manfaat, maka segala bentuk penelitian diharapkan 

dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia (Hidayat, 2007). Penelitan 

keperawatan mayoritas menggunakan populasi dan sampel manusia oleh karena itu 

sangat berisiko terjadi kerugian fisik dan psikis terhadap subjek penelitian. 

Penelitian yang dilakukan oleh perawat hendaknya tidak mengandung unsur bahaya 

atau merugikan pasien sampai mengancam jiwa pasien (Wasis, 2008). Penelitian 

ini memberikan manfaat mengenai tingkat kecemasan dengan kadar gula darah 

puasa pada pasien diabetes melitus tipe 2 melalui pengisian kuesioner HARS. 

Penelitian ini juga tidak berbahaya karena responden hanya akan dilakukan 

pengecekan glukosa darah perifer yaitu penusukan di ujung jari saja. 

 


