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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

 

        Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimen, yang bersifat 

deskriptif.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran faktor risiko 

hipertensi pada mahasiswa FKIK UMY angkatan 2013. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

        Penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 

bulan maret sampai mei 2017. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

1. Populasi 

        Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa FKIK UMY angkatan 

2013 yang berjumlah 499 mahasiswa. 

2. Sampel 

        Penelitian ini menggunakan teknik cluster random sampling. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa FKIK UMY angkatan 

2013 yang berjumlah 225 mahasiswa.  
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a. Kriteria inklusi 

1) Mahasiswa FKIK UMY angkatan 2013 yang bersedia menjadi responden. 

2) Mahasiswa aktif FKIK UMY angkatan 2013  

Berikut rumus Slovin penentuan besar sampel : 

n = 
N

1+N (d²)
  

Keterangan : 

N : Jumlah anggota populasi 

n : Besar sampel  

d : tingkat signifikansi (0,05) 

jadi: 

n = 
N

1+N (d²)
 

n= 
499

1 +499 (0,05
2)

  = 
499

2,2475 
 = 222,024 (223) 

        Jadi sampel yang diambil sebanyak 223 responden. Kemudian peneliti 

membagi secara adil dalam penentuan sampel responden: 

PSIK 13 = 
122

499
 × 223  = 54,52 (55) responden 

Kedokteran Umum 13 = 
180

499
 × 223 = 80,44 (81) responden 

Kedokteran Gigi 13 =  
110

499
 × 223 = 49,15 (50) responden
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Farmasi 13 = 
87

499
 × 223 = 38,87 (39) responden 

Sehingga, jumlah sampelnya menjadi 55 + 81 + 50 + 39 = 225.  

D. Variabel Penelitian 

            Variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel independen pada penelitian ini adalah faktor-faktor risiko hipertensi 

seperti merokok, stress, konsumsi junk food, konsumsi alkohol, aktivitas 

fisik, obesitas, jenis kelamin, umur, riwayat keluarga dengan hipertensi. 

2. Variabel dependen pada penelitian ini adalah hipertensi pada mahasiswa 

FKIK UMY 2013. 

E. Definisi Operasional  

Tabel 2 Definisi Operasional 

 

Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

Faktor risiko 

hipertensi 

Umur (rentang 

kehidupan yang 

diukur dengan tahun) 

 

Jenis Kelamin 

(perbedaan sifat, 

bentuk, dan fungsi 

maupun peran) 

 

Kebiasaan merokok 

(mengkonsumsi 

jumlah rokok dalam 

sehari) 

 

 

Konsumsi alkohol 

(mengkonsumsi 

minuman beralkohol 

yang diminum dalam 

sehari) 

 

Aktivitas fisik 

(kegiatan atau 

aktivitas yang 

menggunakan tenaga) 

 

Data 

demografi 

 

 

Data 

demografi 

 

 

 

Kuesioner 

 

 

 

 

 

Kuesioner 

 

 

 

 

 

Kuesioner 

 

 

 

 

1. < 21 tahun 

2. ≥ 21 tahun 

 

 

1. Laki-laki 

2. Perempuan 

 

 

 

1. Perokok berat (≥ 

10 batang/hari) 

2. Perokok ringan (< 

10 batang/hari) 

3. Tidak merokok 

 

1. Berisiko (> 3 

gelas/hari 

2. Tidak berisiko (≤ 

3 gelas/hari) 

 

 

1. Berisiko (tidak 

olahraga 

3x/minggu > 60 

menit 

Ordinal 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

Ordinal 
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Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

 

 

 

 

 

Stress (situasi yang 

mempengaruhi emosi, 

fisik, psikis, dan 

mental) 

 

Konsumsi junk food 

(mengkonsumsi 

makanan instan yang 

berlebihan) 

 

 

 

 

Riwayat keturunan 

hipertensi (riwayat 

yang menyebabkan 

terjadinya hipertensi) 

 

Obesitas (hasil ukur 

untuk mengetahui 

status gizi) 

 

Kejadian hipertensi 

(peristiwa yang 

menyebabkan 

terjadinya hipertensi) 

 

 

 

 

 

Kuesioner 

 

 

 

 

Kuesioner 

 

 

 

 

 

 

 

Kuesioner 

 

 

 

 

Kuesioner 

 

 

 

Kuesioner 

2. Tidak berisiko 

(jika olahraga > 

3x/minggu > 60 

menit 

 

1. Tidak stress < 56 

2. Stress ≥ 56 

 

 

 

1. Berisiko 

(konsumsi junk 

food ≥ 

2x/minggu) 

2. Tidak berisiko 

(konsumsi junk 

food < 2x/minggu 

 

1. Ya, ada keturunan 

2. Tidak, jika tidak 

ada keturunan 

 

 

1. Tidak obesitas ≤ 

25,0 

2. Obesitas ≥ 25,0 

 

1. Tidak hipertensi 

(< 140 mmHg) 

2. Hipertensi (≥ 

140mmHg) 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Ordinal 

 

F. Instrumen Penelitian 

        Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah 

untuk diolah (Arikunto, 2010). Penelitian ini menggunakan kuesioner yang di 

adopsi dari penelitian Sulistyowati (2009) yang akan dimodifikasi oleh peneliti 

dan  DASS 42 : Revisited (Depression Anxiety Stress Scale) oleh Sohail Imam 

(2005) yang dimodifikasi oleh peneliti. 
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1. Kuesioner Faktor Risiko Hipertensi 

        Instrumen ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor risiko pencetus 

hipertensi pada mahasiswa FKIK UMY angkatan 2013. Peneliti 

menggunakan kuesioner yang sudah digunakan dalam penelitian Sulistyowati 

(2009) dan melakukan modifikasi. Instrumen ini menggunakan metode 

angket (kuesioner) skala Gutman dengan pertanyaan tertutup. Kuesioner ini 

terdiri dari 16 pertanyaan meliputi kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, 

aktivitas fisik, konsumsi makanan instan/junk food, obesitas, riwayat 

keturunan, dan kejadian hipertensi. 

Tabel 3 Kisi-Kisi Kuesioner Faktor Risiko Hipertensi 

Faktor Risiko Hipertensi No. Item Pertanyaan 

Kebiasaan Merokok 1,2,3,4 

Konsumsi Alkohol 5,6 

Aktivitas Fisik 7,8,9 

Konsumsi Makanan Instan/Junk Food 10,11 

Kejadian Hipertensi 12,13,14 

Obesitas 15 

 

2. Kuesioner Stress 

 

        Instrumen ini digunakan untuk mengetahui stress pada mahasiswa FKIK 

UMY angkatan 2013 karena stress merupakan salah satu faktor risiko 

pencetus hipertensi, instrumen ini merupakan lanjutan dari kuesioner faktor 

risiko hipertensi. Peneliti menggunakan kuesioner DASS 42 : Revisited 

(Depression Anxiety Stress Scale) yang sudah dimodifikasi oleh Sohail Imam 

(2005) dan akan melakukan modifikasi. Instrumen ini menggunakan skala 

Likert  dengan penilaian (4) Sangat sering, (3) Cukup sering, (2) Hampir tidak 

pernah, (1) Tidak pernah. Instrumen ini terdiri dari 42 pertanyaan dan 
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mencakup 3 dimensi yaitu depresi, anxiety, dan stress. Pada kuesioner ini 

peneliti hanya menggunakan item dimensi stress. 

Tabel 4 Kisi-Kisi Kuesioner Stress DASS 42 

Dimensi Indikator No. Item 

Pertanyaan 

 

 

 

 

Stress 

 Jengkel pada hal yang kecil 

 Reaksi berlebihan 

 Sulit Rileks 

 Energi yang terbuang percuma  

 Menjengkelkan bagi orang lain 

 Sulit mentolerir gangguan 

 Tegang 

 Gelisah 

 Rasa bersalah 

 Murung 

 Bingung 

1,2 

3 

4,5 

6 

7 

8,9 

10 

11 

12 

13 

14 

 

 

G. Jalannya Penelitian 

 

1. Tahap Persiapan 

a) Sebelum melakukan penelitian, peneliti meminta surat resmi studi 

pendahuluan pada bagian pengajaran FKIK UMY untuk melakukan studi 

pendahuluan pada mahasiswa FKIK UMY angkatan 2013.  

b) Peneliti membuat pertanyaan tertutup melalui google form untuk studi 

pendahuluan, kemudian membagikan link kepada kosema tiap angkatan 

FKIK UMY 2013. Untuk, pengisian form peneliti meminta kosema  tiap 

angkatan untuk memilih 20 responden untuk mengisi form tersebut secara 

random pada tiap angkatan. 

c) Peneliti menyusun proposal penelitian sesuai judul yang sudah 

dikonsulkan kepada dosen pembimbing. 

d) Peneliti mendaftar ujian proposal setelah proposal penelitian di setujui 

oleh dosen pembimbing. 
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e) Peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas kepada 30 mahasiswa. 

f) Peneliti melakukan uji etika penelitian ke komisi etik FKIK UMY.  

2. Tahap Pelaksanaan  

a) Peneliti menentukan sampel responden yaitu 225 mahasiswa FKIK UMY 

angkatan 2013 dengan menggunakan cluster random sampling.  

b) Peneliti dibantu dengan asisten kosema PSPD (Program Studi Pendidikan 

Dokter), PSPDG (Program Studi Pendidikan Dokter Gigi), Farmasi 

angkatan 2013. Tugas asisten : mendistribusikan kuesioner, 

mengumpulkan kembali kuesioner yang telah diisi, dan memberikan hasil 

kuesioner yang telah diisi kepada peneliti untuk di cek ulang.  

c) Peneliti memberikan informed consent (lembar persetujuan) kepada 

responden, bahwa responden tersebut bersedia menjadi sampel penelitian. 

d) Setelah memberikan informed consent, responden diminta langsung 

mengisi kuesioner yang dibagikan dan apabila ada yang tidak jelas dalam 

pengisian kuesioner, responden dapat bertanya kepada peneliti.  

e) Peneliti menunggu saat responden sedang mengisi kuesioner. 

f) Pengumpulan kuesioner yang sudah diisi akan diambil oleh  asisten dan 

peneliti. 

g) Peneliti melakukan pengecekan ulang kuesioner setelah semua data 

terkumpul. 

h) Peneliti melakukan pengolahan data dan analisis data. 

i) Peneliti melanjutkan menuliskan hasil pembahasan dan kesimpulan 
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Peneliti meminta surat resmi studi pendahuluan pada bagian 

pengajaran FKIK UMY untuk melakukan studi pendahuluan pada 

mahasiswa FKIK UMY angkatan 2013. Kemudian, peneliti 

membagikan pertanyaan studi pendahuluan dengan google form dan 

membagikan link kepada kosema. 

Penelitian dilakukan pada mahasiswa FKIK UMY angkatan 
2013 dengan jumlah sampel 225 mahasiswa yang sudah 

dibagi secara adil. Penentuan sampel menggunakan cluster 

random sampling. 

Penelitian dilakukan pada bulan maret 2017. 

Peneliti dibantu dengan asisten kosema PSPD (Program Studi Pendidikan 

Dokter), PSPDG (Program Studi Pendidikan Dokter Gigi), Farmasi 

angkatan 2013. Tugas asisten : mendistribusikan kuesioner, mengumpulkan 

kembali kuesioner yang telah diisi, dan memberikan hasil kuesioner yang 

telah diisi kepada peneliti untuk di cek ulang. 

Peneliti memberikan informed consent (lembar persetujuan) dan 

membagikan kuesioner. Pengumpulan kueisoner akan diambil oleh 

peneliti untuk dilakukan pengecekan ulang. 

Peneliti melakukan pengolahan data dan analisis data 
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H. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

        Uji validitas yang digunakan adalah Pearson Product Moment untuk 

menguji kuesioner faktor-faktor risiko hipertensi pada mahasiswa FKIK 

UMY 2013 yang diadopsi dari penelitian Sulityowati (2009) dan kuesioner 

stress DASS 42: Revisited (Depression Anxiety Stress Scale) oleh Sohail 

Imam (2005). Uji coba instrumen kuesioner dilakukan pada 30 responden. 

Pertanyaan kuesioner dianggap valid apabila r hitung (r pearson = 0,361) ≥ r 

tabel.  

        Hasil uji validitas untuk kuesioner faktor risiko hipertensi didapatkan 

nilai r hitung 0,398 – 0,802 yang berarti kuesioner faktor risiko hipertensi 

dianggap valid. Hasil uji validitas untuk kuesioner stress didapatkan nilai r 

hitung 0,363 – 0,570 yang berarti kuesioner  stress dianggap valid. 

2. Reliabilitas 

        Uji reliabilitas yang digunakan adalah Cronbach Alpha untuk menguji 

kuesioner faktor-faktor risiko hipertensi pada mahasiswa FKIK UMY 2013 

yang diujikan pada 30 responden dan kuesioner stress DASS 42: Revisited 

(Depression Anxiety Stress Scale) oleh Sohail Imam (2005. Pertanyaan 

dikatakan reliabel bila nilai Cronbach Alpha ≥ 0,6. 

        Hasil untuk uji reliabilitas kuesioner faktor risiko hipertensi didapatkan 

nilai cronbach alpha 0,808 yang berarti kuesioner faktor risiko hipertensi 

dianggap reliabel. Hasil untuk uji reliabilitas kuesioner stress didapatkan nilai 

cronbach alpha 0,900 yang berarti kuesioner stress dianggap reliabel. 
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I. Analisis Data 

1. Analisa Univariat 

        Analisa univariat pada penelitian ini dilakukan untuk melihat gambaran 

distribusi frekuensi dan presentasi masing-masing variabel yang diteliti. 

Variabel yang diteliti adalah jenis kelamin, merokok, alkohol, aktivitas fisik, 

obesitas, stress, riwayat keturunan hipertensi, kejadian hipertensi dan junk 

food. 

J. Etika Penelitian 

        Uji kelayakan etik untuk penelitian ini dilakukan di Pusat Penelitian 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. Berdasarkan surat etik nomor 152/EP-FKIK-UMY/III/2017 

penelitian ini layak etik dengan memenuhi aspek:  

1. Prinsip Manfaat  

a) Bebas dari penderitaan 

Penelitian harus dilaksanakan tanpa mengakibatkan pada subjek, 

khususnya jika menggunakan tindakan khusus. 

b) Bebas dari eksploitasi 

Partisipasi subjek dalam penelitian, harus dihindari dari keadaan yang 

tidak menguntungkan. Subjek harus diyakinkan bahwa partisipasinya 

dalam penelitian atau informasi yang telah diberikan, tidak akan 

dipergunakan dalam hal-hal yang dapat merugikan subjek dalam bentuk 

apapun. 
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c) Risiko (benefits ratio) 

Peneliti harus hati-hati mempertimbangkan risiko dan keuntungan yang 

akan berakibat kepada subjek pada setiap tindakan. 

2. Prinsip menghargai hak asasi manusia (Respect human dignity) 

a) Hak untuk ikut/tidak menjadi responden (right to self determination) 

Subjek harus diperlakukan secara manusiawi. Subjek mempunyai hak 

memutuskan apakah bersedia menjadi subjek ataupun tidak, tanpa adanya 

saksi apapun. 

b) Hak untuk mendapatkan jaminan dari perlakuan yang diberikan (right to 

full disclosure) 

Peneliti harus memberikan penjelasan secara rinci dan bertanggung jawab 

jika terjadi sesuatu pada subjek. 

c) Informed consent 

Dalam penelitian ini peneliti memberikan Informed consent pada setiap 

respondent yang bersedia menjadi subjek dalam penelitian ini, peneliti 

juga memberikan kebebasan pada responden untuk memilih akan 

berpartisipasi atau menolak untuk menjadi subjek penelitian ini. 

2. Prinsip keadilan (Right to justice) 

a) Hak untuk mendapatkan pengobatan yang adil (right in fair treatment) 

Subjek harus diperlakukan secara adil sebelum, selama, dan sesudah ikut 

serta dalam penelitian tanpa adanya diskriminasi. 
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b) Hak dijaga kerahasiaannya (right to privacy) 

Subjek mempunyai hak untuk menerima bahwa data yang diberikan harus 

dirahasiakan, untuk itu perlu adanya tanpa nama (anonymity) dan rahasia 

(confidently). 


