
BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang 

menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. 

Penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling 

berhubungan dan menguji hipotesis (Hardani, 2020).  

Penelitian Kuantitatif merupakan penelitian yang menekankan pada fenomena-

fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. Pendekatan yang dilakukan adalah 

cross sectional. Pendekatan cross sectional adalah pendekatan penelitian digunakan 

pada suatu waktu tertentu untuk melihat dan memberikan gambaran perkembangan 

suatu kejadian atau keadaan pada waktu itu (Swarjana, 2015). Penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui gambaran self care management pada pasien diabetes 

melitus di wilayah kerja Puskesmas Sukawati II.  

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Kegiatan penelitian tentunya memerlukan tempat penelitian yang dijadikan 

latar untuk memperoleh data yang diperlukan guna mendukung tercapainya tujuan 

penelitan. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Sukawati II. 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret – April 2022.  
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi penelitian merupakan keseluruhan subjek penelitian (manusia) yang 

memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu yang akan diteliti (Nursalam, 2020). 

Populasi adalah kumpulan dari individu atau objek maupun fenomena yang secara 

potensial dapat diukur sebagai bagian bahan dari penelitian (Swarjana, 2015). 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh penderita diabetes melitus yang rutin 

berobat di Puskesmas Sukawati II yang terdata pada tahun 2021 sebanyak 730 

pasien, sehingga rata-rata penderita diabetes melitus yang berkunjung perbulan 

berjumlah 61 pasien.  

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Untuk sampel yang diambil dari populasi harus representative (mewakili) 

(Sugiyono, 2019). Sampel yang diambil adalah sampel yang dapat mewakili 

populasi (Swarjana, 2015). Sampel pada penelitian ini adalah pasien diabetes 

melitus yang memenuhi kriteria inklusi. 

a. Kriteria sampel 

1) Kriteria inklusi 

Kriteria inklusi merupakan karakteristik umum subjek penelitian dari suatu 

populasi target yang terjangkau dan diteliti (Nursalam, 2020). Kriteria inklusi pada 

penelitian ini adalah : 

a) Pasien DM di Puskesmas Sukawati II 

b) Bersedia menjadi responden  

c) Dapat berkomunikasi dengan baik  
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2) Kriteria Eksklusi  

Kriteria eksklusi merupakan menghilangkan atau mengeluarkan subyek yang 

memenuhi kriteria inklusi dari studi karena suatu penyebab (Nursalam, 2020). 

Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah :  

a) Pasien Diabetes Melitus yang tidak kooperatif 

b) Pasien Diabetes Melitus yang sedang dirawat di rumah sakit ketika penelitian 

berlangsung.  

c) Pasien DM yang memiliki penyakit stroke  

b. Besar sampel 

Besar sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin tercantum pada 

buku Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan menurut Nursalam (2020) :  

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁 (𝑑)²
 

Keterangan : 

n = Besar sampel  

N = Besar populasi 

d = tingkat kesalahan dalam pengambilan sampel yang dapat ditoleransi 10% (0,1) 

Jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 61 responden.   

𝑛 =  
61

1 + 61 (0,1)²
 

𝑛 =  
61

1 + 61 (0,01)
 

𝑛 =  
61

1,61
 

𝑛 =  37,889 dibulatkan menjadi 38  

Berdasarkan perhitungan rumus di atas, maka sampel yang diperlukan dalam 

penelitian ini sebanyak 38 responden. Untuk sampel pengganti disiapkan 10%, 

yaitu sebanyak 4 responden, jadi total sampel sebanyak 42 responden.  
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c. Teknik Sampling  

Teknik sampling merupakan suatu proses dalam menyeleksi porsi dari populasi 

dapat mewaikili suatu populasi (Nursalam, 2020). Teknik sampling yang digunakan 

pada penelitian ini adalah non probability sampling yaitu purposive sampling. Non 

probability sampling adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau 

kesempatan bagi setiap populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2019). 

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan purposive sampling adalah karena 

tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan kehendak peneliti. Oleh 

karena itu, sampel yang dipilih sengaja ditentukan berdasarkan kriteria tertentu 

yang telah ditentukan untuk mendapatkan sampel yang representatif.  

 

D. Jenis dan Pengumpulan Data 

1. Jenis Data  

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan langsung oleh 

peneliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh 

oleh peneliti melalui sumber yang telah ada. Data primer dalam penelitian ini 

berasal dari mengumpulkan data dan pengisian kuesioner oleh penderita diabetes 

melitus terkait self care management. Dan data sekunder dalam penelitian ini 

diperoleh dari Puskesmas Sukawati II.  

2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan teknik untuk mendapatkan data yang 

kemudian dianalisis dalam suatu penelitian. Data tersebut digunakan sebagai 

sumber untuk selanjutnya dianalisis dan disimpulkan (Masturoh & T, 2018). Teknik 
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pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan membagikan kuesioner. 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara  

memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis yang kemudian diisi oleh 

responden (Masturoh & T, 2018).  

3. Langkah-Langkah Pengumpulan Data  

Langkah-langkah pengumpulan data pada penelitian ini adalah : 

a. Tahap persiapan  

1) Melaksanakan seminar proposal dan melakukan perbaikan sesuai dengan 

arahan dari pembimbing dan pembahas. 

2) Mendapat persetujuan dari pembimbing untuk melaksanakan pengambilan data. 

3) Mengajukan surat permohonan izin penelitian kepada Ketua Jurusan 

Keperawatan Poltekkes Denpasar. 

4) Mengajukan surat permohonan izin penelitian dari Jurusan Keperawatan 

Poltekkes Denpasar yang ditujukan ke Direktorat Poltekkes Denpasar. 

5) Mengajukan surat permohonan izin untuk melakukan penelitian ke Badan 

Perizinan Penanaman Modal (BPPM) Provinsi Bali. 

6) Mengajukan surat permohonan izin penelitian ke Puskesmas Sukawati II. 

b. Tahap Pelaksanaan 

1) Mencari data sekunder berupa jumlah pasien Diabetes Melitus di Puskesmas 

Sukawati II.  

2) Melakukan pendekatan dan kerjasama dalam pengumpulan data dengan petugas 

Puskesmas Sukawati II. 

3) Melakukan pemilihan populasi yang sesuai kriteria inklusi dan eksklusi untuk 

dijadikan sampel. 
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4) Pelaksanaan penelitian ini tetap menerapkan protokol kesehatan yang sangat 

ketat. Baik peneliti maupun responden tetap menerapkan protokol kesehatan 

yang meliputi menggunakan masker, menjaga jarak selama penelitian 

berlangsung, dan mencuci tangan sebelum dan sesudah penelitian.  

5) Melakukan pendekatan dengan responden dan memberikan penjelasan tentang 

maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan, setelah responden bersedia 

diteliti, responden diberikan lembar persetujuan menjadi responden untuk 

ditandatangani. Calon responden yang tidak setuju tidak akan dipaksa dan tetap 

dihormati haknya (informed consent). 

6) Melakukan pengumpulan data yaitu pengumpulan data primer dengan 

pengisian kuesioner self care management penderita diabetes melitus. 

7) Memberikan lembar kuesioner, kemudian mendampingi dan menjelaskan tata 

cara pengisian kuesioner. 

8) Mengumpulkan kuesioner yang telah diisi oleh responden. 

9) Melakukan pengecekan kelengkapan data yang telah diisi dalam kuesioner. 

10) Data yang telah terkumpul dan dicek kelengkapannya kemudian diolah dan 

dianalisis. 

11) Menarik kesimpulan sesuai tujuan khusus penelitian.   

4. Instrument Pengumpulan Data 

a. Instrument Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, alat tulis, dan 

komputer dalam melakukan analisis data. Instrument yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data demografi dan kuesioner. Kuesioner yang digunakan 

merupakan kuesioner yang dibuat sendiri oleh peneliti.  
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Kuesioner ini terdiri dari 2 bagian yaitu pada bagian A berisi tentang data 

demografi responden yang terdiri dari (nama , umur, jenis kelamin, pendidikan 

terakhir, pekerjaan). Bagian B berisi pertanyaan tentang variabel self care 

management DM yang berfokus pada pola makan (diet), aktivitas fisik (olahraga), 

monitoring gula darah, minum obat diabetes, dan perawatan kaki. Kuesioner terdiri 

dari 20 pernyataaan berjenis dengan indikator pengaturan pola makan (diet) (nomor 

1,2,3,4,5,6,7,8), aktivitas fisik (olahraga) (nomor 9,10,11), monitoring gula darah 

(pada nomor 1213,14), minum obat diabetes (15,16), perawatan kaki (nomor 

17,18,19,20). Skor penilaian 1: tidak pernah, 2: jarang, 3: kadang-kadang, 4: selalu.  

b. Uji Validitas  

Validitas dapat diartikan sejauh mana suatu instrumen melakukan fungsinya 

atau mengukur apa yang seharusnya diukur atau sejauh mana ketepatan suatu 

instrumen dalam melakukan fungsinya (Masturoh & T, 2018). Uji validitas akan 

dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Sukawati I dengan 30 orang penderita  

diabetes melitus dengan karakteristik yang sama, dimana responden yang diuji 

validitas bukan merupakan responden penelitian. Uji validitas menggunakan rumus 

korelasi product moment dengan analisis komputer. Jika r hitung ≥ r tabel dengan 

taraf signifikan 5% maka alat ukur dinyatakan valid.  

c. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana instrumen 

dapat dipercaya (Masturoh & T, 2018). Hal ini menunjukkan sejauh mana hasil 

pengukuran tersebut dapat konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih 

terhadap gejala yang sama dan alat ukur yang sama. Uji reliabilitas instrument 
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untuk pernyataan yang valid diuji dengan rumus alpha cronbach. Jika nilai r alpha 

≥ r tabel maka alat ukur dinyatakan reliable.  

 

E. Pengolahan dan Analisis Data  

1. Pengolahan Data  

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau 

angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Proses 

pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Editing  

Editing atau pengeditan adalah pemeriksaan data yang telah dikumpulkan. 

Pengeditan dilakukan karena kemungkinan data yang masuk (raw data) tidak 

memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Pengeditan data dilakukan 

untuk melengkapi kekurangan atau menghilangkan kesalahan yang terdapat pada 

data mentah. Kekurangan dapat dilengkapi dengan mengulangi pengumpulan data. 

Kesalahan data dapat dihilangkan dengan membuang data yang tidak memenuhi 

syarat untuk dianalisis (Masturoh & T, 2018).  

b. Coding  

Coding adalah kegiatan merubah data dalam bentuk huruf menjadi data dalam 

bentuk angka/bilangan. Kode adalah simbol tertertu dalam bentuk huruf atau angka 

untuk memberikan identitas data. Kode yang diberikan dapat memiliki arti sebagai 

data kuantitatif (berbentuk skor) (Masturoh & T, 2018). Coding yang digunakan 

yaitu: 

 

 

 



34 
 

1) Usia  

Kategori usia dibedakan menjadi rentang umur (36 – 45 tahun) diberi kode 1, 

rentang umur (46 – 55 tahun) diberi kode 2, rentang umur (56 – 65 tahun) diberi 

kode 3, rentang umur (65 tahun ke atas) diberi kode 4.  

2) Jenis Kelamin  

Kategori jenis kelamin dibedakan menjadi 2 yaitu laki-laki diberi kode 1 dan 

perempuan diberi kode 2.  

3) Pendidikan  

Pendidikan terakhir dibedakan menjadi 6 yaitu tidak tamat SD diberi kode 1, 

tamat SD diberi kode 2, SMP diberi kode 3, SMA/SMK diberi kode 4, Perguruan 

Tinggi diberi kode 5,  

4) Pekerjaan  

Pekerjaan dibagi menjadi beberapa kategori yaitu Dirumahkan diberi kode 1, 

Wiraswasta/ pedagang diberi kode 2, Petani diberi kode 3, PNS diberi kode 5, dan 

Buruh lepas diberi kode 6. 

c. Entry  

Entry adalah upaya memasukkan data yang sudah terkumpul dari lembar 

kuesioner ke dalam komputer untuk diproses (Masturoh & T, 2018). Pada tahap ini 

data dari kuesioner akan dimasukkan ke dalam komputer dan diproses.  

d. Tabulasi  

Tabulasi adalah membuat tabel-tabel yang berisikan data yang telah diberi 

kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan (Masturoh & T, 2018).  

Mengelompokkan data sesuai dengan tujuan penelitian kemudian memasukkan ke 
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dalam table, dimaksudkan untuk memudahkan pada saat memasukkan data 

kedalam tabel yang telah ditentukan nilai atau kategori faktor secara cepat dan tepat. 

e. Cleaning  

Cleaning data adalah pengecekan kembali data yang sudah dientri apakah 

sudah benar atau ada kesalahan pada saat memasukan data (Masturoh & T, 2018). 

Pengecekan kesalahan-kesalahan dalam menghubungkan jawaban satu sama lain 

untuk mengetahui adanya konsistensi jawaban. Bila ada perbedaan hasil, segera 

dilakukan pengecekan ulang.  

2. Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini adalah analisis univariat. Analisis univariat 

bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel 

penelitian. Pada umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi 

frekuensi dan persentase dari tiap variabel (Notoatmodjo, 2018). Analisa univariat 

dalam penelitian ini adalah menganalisis variabel yaitu self care management pada 

pasien diabetes melitus. Data yang disajikan yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan, 

pekerjaan, dan komponen self care management pada pasien DM. Data yang 

dikumpulkan kemudian disajikan secara ilmiah dalam bentuk tabel distribusi 

frekuensi, persentase, dan narasi.    

 

F. Etika Penelitian 

Prinsip etik diterapkan dalam kegiatan penelitian dimulai dari penyusunan 

proposal hingga penelitian di publikasikan (Notoatmodjo, 2018) : 

1. Informed consent ( persetujuan menjadi responden) 

Prinsip paling utama yang harus dilakukan peneliti sebelum mengambil data 

kepada subyek adalah meminta persetujuannya (Notoatmodjo, 2018). Sebelum 
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melakukan penelitian, peneliti memberikan lembar persetujuan (informed consent) 

kepada responden yang diteliti, dan responden menandatangani  setelah membaca 

dan memahami isi dari lembar persetujuan dan bersedia mengikuti kegiatan 

penelitian. Peneliti tidak memaksa responden untuk diteliti dan menghormati 

keputusan responden. Responden diberi kebebasan untuk ikut serta ataupun 

mengundurkan diri dari keikutsertaannya.  

2. Anonymity (tanpa nama) 

Selain peresetujuan menjadi responden, etika penelitian yang harus dilakukan 

peneliti adalah prinsip anonymity. Prinsip ini dilakukan dengan cara tidak 

mencatumkan nama responden pada hasil penelitian, tetapi responden diminta 

mengisi insial namanya. Apabila penelitian ini dipublikasikan, tidak ada satu 

identifikasi yang berkaitan dengan responden yang dipublikasikan.  

3. Confidentially (kerahasiaan)  

Confidentially yaitu tidak merugikan subyek dengan menjaga kerahasian hasil 

penelitian, baik informasi maupun masalah lainnya. Peneliti telah 

mempertimbangkan bahwa penelitian ini lebih banyak manfaat daripada kerugian 

bagi subjek.    

4. Ethical Clearance  

Adapun prosedur etik dalam penelitian ini yaitu sebelum melakukan penelitian, 

terlebih dahulu peneliti mengajukan prosedur penelitian ke komisi etik. Keterangan 

tertulis yang diberikan oleh Komisi Etik Penelitian untuk riset yang melibatkan 

makhluk hidup untuk menyatakan bahwa suatu proposal riset layak dilaksanakan 

setelah memenuhi persyaratan tertentu.  

 


