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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Jenis Penelitian 

          Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan desain 

kuantitatif untuk mengetahui gambaran kepatuhan pola makan pada penderita 

diabetes melitus. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memusatkan perhatian 

kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, 

dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif 

(Kemenkes, 2018). 

 

B.  Tempat dan Waktu Penelitian 

      Penelitian ini telah dilakukan di Banjar Demulih Desa Demulih Kecamatan 

Susut Kabupaten Bangli. Pada bulan April-Mei 2022. 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

  Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu (Sugiyono, 2013). Populasi dalam 

penelitian ini adalah masyarakat dengan penderita diabetes mellitus di Banjar 

Demulih Desa Demulih Kecamatan Susut Kabupaten Bangli yang berjumlah 57 

orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2013). Sampel penelitian ini diambil jumlah penderita 

diabetes melitus yang memenuhi kriteria inklusi. Adapun kriteria inklusi dan 

ekslusi dari sampel yang diambil adalah sebagai berikut : 
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a. Kriteria Inklusi 

     Kriteria inklusi adalah kriteria dimana individu memenuhi persyaratan untuk 

terlibat dalam penelitian (Irfanuddin, 2019). Kriteria Inklusi adalah karakteristik 

umum subjek penelitian dari suatu penelitian ini yaitu : 

1. Penderita Diabetes Mellitus. 

2. Penderita Diabetes Mellitus usia 40-75 tahun. 

b. Kriteria Ekslusi  

 Kriteria Ekslusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang 

memenuhi kriteria inklusi dari studi karena berbagai sebab yaitu : 

1. Penderita diabetes melitus yang tidak kooperatif. 

2. Penderita yang mengalami gangguan kejiwaan. 

Perhitungan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin dimana 

biasanya rumus ini digunakan dalam pnelitian survey jumlah sampel besar, 

sehingga diperlukan sebuah formula mendapatkan sampel yang sedikit tetapi 

dapat mewakili keseluruhan populasi (Masturoh & Nauri Anggita T, 2018).  

Rumus : 

N 
n=  
        1+ N e² 

Keterangan : 

n = besar sampel 

N = jumlah populasi 

e = tingkat kesalahan dalam penelitian 5% (0,05) 

Perhitungan :  

N 
n=  
        1+ N e² 
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n = 50  

Berdasarkan perhitungan rumus di atas maka sampel yang diperlukan dalam 

penelitian ini sebanyak 50 orang. 

d.  Teknik Sampling 

 Teknik sampling merupakan cara yang ditempuh dalam proses pengambilan 

sampel, agar memperoleh sampel yang benar-benar sesuai dengan keseluruhan 

subjek penelitian. Cara pengambilan sampel dibagi menjadi dua, yaitu: probability 

sampling dan nonprobability sampling (Nursalam, 2015). Teknik sampling yang 

digunakan adalah non-probability sampling. Non-probability sampling adalah 

teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang sama untuk dipilih 

menjadi sampel Purposive sampling adalah penetapan sampel dengan cara 

memilih sampel sesuai kehendak peneliti (Nursalam, 2017). Peneliti memilih 

sampel sebanyak 50 orang menggunakan kriteria inklusi, sampel yang telah 

memenuhi kriteria inklusi langsung dijadikan responden penelitian. 

 

D.  Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1.  Jenis Data 

Data yang dikumpulkan dari sampel penelitian adalah data primer. Data dari 

sampel yang diteliti dengan menggunakan lembar kuisioner. (Danang Sunyoto, 

2013), arti data primer adalah data yang asli dan dikumpulkan sendiri oleh peneliti 

sebagai alat jawab rumusan masalah penelitian. 
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2. Cara Pengumpulan Data 

Langkah langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :  

a. Mengajukan surat permohonan izin penelitian kepada Ketua Jurusan 

Keperawatan Poltekkes Denpasar. 

b. Mengajukan surat permohonan izin Etik/Ethical Approval ke Direktorat  

     Poltekkes Denpasar. 

c. Mengajukan surat permohonan izin untuk melakukan penelitian ke Badan 

Perizinan Penanaman Modal (BPPM) Provinsi Bali dan Kabupaten Bangli. 

d. Mengajukan surat permohonan izin penelitian ke Kepala Dusun Banjar 

Demulih, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. 

e. Melakukan pendekatan dan kerjasama dalam pengumpulan data dengan Kepala 

Dusun Banjar Demulih, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. 

f. Melakukan pendekatan dengan responden yang memenuhi kriteria inklusi dan 

ekslusi untuk dijadikan sampel 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). 

g. Melakukan pengumpulan data yaitu memberikan lembar kuesioner kepada 

responden, pengumpulan data primer dengan menggunakan kuesioner pola 

tidur pada pasien hipertensi secara luring. Pengumpulan data dilakukan sendiri 

oleh peneliti. 

h. Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan analisis data 
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3.  Instrumen Pengumpulan Data 

Intrumen penelitian adalah alat pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner 

penelitian sebelumnya oleh Astri Cahyani. Kuesioner yang digunakan merupakan 

kuerioner mengukur kepatuhan pola makan pada penderita diabetes melitus di 

Banjar Tegalalang sebanyak 30 orang. Kuesioner berisi 20 pertanyaan mengenai 

aturan kepatuhan pola makan yang benar pada penderita diabetes melitus. 

 

E. Metode Analisa Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

  Langkah-langkah dalam pengolahan data dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a.  Editing   

 Editing digunakkan untuk memeriksa kembali ketepatan dan kelengkapan data 

yang diperoleh. Kefiatan dalam editing meliputi pengecekan kelengkapan isi data, 

konsistensi jawaban, dan relevasi. Kelengkapan data responden diperiksa dengan 

cara memastikan jumlah kuesioner yang terkumpul telah memenuhi jumlah 

sampel yang ditentukan. Dilakukan dengan cara mengoreksi data yang telah 

diperoleh meliputi kode responden, usia, jenis kelamin, pekerjaan dan tingkat 

kepatuhan pola makan untuk mencegah adanya kesalahan pemasukan data. 

b. Coding  

Data yang telah diperoleh dan diperiksa kembali kelengkapannya kemudian 

diberikan kode secara manual yang kemudian akan dimasukkan kedalam program 

computer. Pemberisn kode dilakukan dengan mengisi kotak sebelah kanan 

kuesioner. 
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Kuesioner yang sudah terkumpul diperiksa kelengkapannya, kemudian 

jawaban responden diberi kode sesuai ketentuan. 

1) Setiap responden diberi kode 1 sampai 50 

2) Pada umur diberikan kode yaitu U1 untuk usia 45-54 tahun, U2 untuk usia 55-

64 tahun, dan U3 untuk usia 65-75 tahun. 

3) Pada pekerjaan diberi kode yaitu P1 untuk responden yang bekerja sebagai ibu 

rumah tangga, P2 untuk responden yang bekerja sebagai petani, P3 untuk 

responden yang bekerja sebagai PNS, P4 untuk responden yang bekerja 

sebagai pegawai swasta, P5 untuk responden yang bekerja sebagai pedagang, 

dan P6 untuk responden yang buruh lepas. 

c. Entry  

    Kegiatan memasukkan data yang telah diperiksa kelengkapannya ke dalam data 

base computer dalam bentuk tabel dengan cara menghitung frekuensi data. 

Memasukkan data dapat dilakukan dengan cara manual atau dengan menggunakan 

aplikasi computer SPSS. Meng-entry data dilakukan dengan memasukkan data 

dari lembar pengumpulan data ke program computer. 

d. Cleaning 

Kegiatan memasukkan data dari lembar kuisioner yang dikelompokkan 

menurut jawaban yang diberikan, kemudian dihitung jumlahnya dan kemudian 

dimasukkan kedalam tabel yang sudah disiapkan. Peneliti memeriksa kembali 

data yang telah di-entry untuk memastikkan semua prosedur pengumpulan data 

dilakukkan dengan tepat. 
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2. Teknik Analisia Data 

Analisis data adalah bagian terpenting untuk mencapai tujuan dari penelitian 

dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan data yang diperlukan 

(Nursalam, 2016). Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

Analisa Univariat adalah analisis yang menggambarkan responden dan tingkat 

pendidikan, pekerjaan dan tingkat pengetahuan dianalisis dengan distribusi 

frekuensi. 

 

F.  Etika Studi Kasus 

1.  Informent Consent (Persetujuan) 

Subyek akan mendapat informasi secara lengkap mengenai tujuan penelitian 

yang akan dilaksanakan, mempunyai hak untuk berpartisipasi atau menolak 

menjadi responden dan pada informed consent juga perlu dicantumkan bahwa data 

yang diperoleh hanya akan dipergunakan untuk mengembangkan ilmu (Nursalam, 

2016). 

2.  Anonymity (tanpa nama) 

Anonimity yaitu peneliti tidak mencantumkan nama pada lembar pengumpulan 

data untuk menjaga kerahasiaan responden dan hanya mencantumkan inisial nama 

dari responden pada lembar pengumpulan data. Kerahasiaan yang dilakukan 

peneliti merupakan upaya untuk melindungi setiap identitas responden dan semua 

data yang dibutuhkan dalam lingkup penelitian (Nursalam, 2016). 

3.  Confidentiality (kerahasiaan) 

Confidentiality adalah data dan informasi yang mengenai responden didalam 

kuesioner dan hanya peneliti saja yang dapat mengetahui informasi dari 

responden. Data dan informasi disimpan dalam suatu tempat untuk menghindari 
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banyak pihak yang dapat mengakses informasi tersebut. Semua informasi dan data 

yang sudah dikumpulkan harus terjamin kerahasiaannya dan hanya digunakan 

pada kepentingan peneliti serta disajikan sebagai hasil penelitian yang selanjutnya 

akan dimusnahkan bila data sudah tidak dibutuhkan kembali (Nursalam, 2016). 

 


