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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimen yaitu penelitian 

kuantitatif yang bersifat korelasional, dimana penelitian yang dilakukan dengan 

mengembangkan hubungan antara variabel yang ada yaitu variabel independen 

dan variabel dependen. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan 

kepatuhan minum obat antihipertensi terhadap tekanan darah pasien hipertensi di 

Desa Salamrejo (Natoatmodjo, 2012 dan Nursalam, 2013). 

  Desain penelitian ini menggunakan cara cross sectional dimana dalam 

penelitian ini hanya menggunakan satu waktu untuk pengukuran atau observasi 

data variabel independen dan dependen hanya dalam satu kali dalam waktu yang 

sudah ditentukan. Tidak semua subjek dalam penelitian ini harus diobservasi pada 

hari atau pada waktu yang sama, akan tetapi baik variabel independen maupun 

variabel dependen dinilai hanya dalam waktu satu kali saja untuk mendapatkan 

hubungan kepatuhan minum obat antihipertensi terhadap tekanan darah pasien 

hipertensi (Nursalam, 2013 dan Natoatmodjo, 2012). 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

      Populasi merupakan keseluruhan sumber data yang diperlukan dalam 

suatu penelitian (Saryono, 2009). Dalam pelaksanaan penelitian ini, populasi 

penelitian adalah semua masyarakat yang berada di Desa Salamrejo yang 
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terdiagnosa hipertensi oleh tenaga kesehatan di Puskesmas Sentolo II. 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 104 responden pada periode 

September sampai Oktober 2015. 

2. Sampel penelitian 

      Sampel yang digunakan dalam penelitaian ini adalah  total sampling yang 

ada di Desa Salamrejo yang terdiagnosa hipertensi di Puskesmas Sentolo II 

pada periode data kunjungan responden pada bulan September sampai 

Oktober 2015 sebanyak 104 responden yang sudah mewakili populasi yang 

ada. 

3. Kriteria Sampel 

      Penentuan kriteria sampel sangat membantu peneliti untuk mengurangi 

terjadinya bias hasil penelitian, khususnya jika terdapat variabel-variabel 

kontrol ternyata mempunyai pengaruh terhadap variabel yang diteliti 

(Nursalam, 2013).  

a. Kriteria inklusi 

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu 

populasi target yang diteliti. Kriteria dalam penelitian ini adalah: 

1) Masyarakat yang bersedia menjadi responden selama dilakukan 

penelitian dan dapat bekerja sama sampai penelitian berakhir. 

2) Masyarakat yang sudah terdiagnosa hipertensi di puskesmas Sentolo 

II. 
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3) Masyarakat Desa Salamrejo yang pernah memeriksakan kesehatannya 

terkait hipertensi atau tekanan darah tinggi. 

b. Kriteria ekslusi 

Kriteria ekslusi adalah dengan cara menghilangkan atau mengeluarkan 

subjek yang memenuhi kriteria inklusi karena berbagai macam penyebab. 

Responden yang telah memenuhi kriteria inklusi seperti diatas akan 

dikeluarkan jika memenuhi kriteria eksklusi sebagai berikut: 

1) Tidak mengisi kuesioner dengan lengkap 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Salamrejo. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan April – Juni 2016 

D. Variabel Penelitian 

      Variabel dalam penelitian ini adalah perilaku atau karakteristik yang 

memberikan nilai beda terhadap suatu (benda, manusia, dan lain-lain). Penelitian 

ini memiliki tiga variabel (Nursalam, 2013) : 

1. Variabel bebas (independen) 

      Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kepatuhan mengkonsumsi 

minum obat pada pasien hipertensi. 
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2. Variabel tergantung (dependen) 

      Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah tekanan darah pasien 

hipertensi. 

3. Variabel perancu (confounding) 

      Variabel perancu dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, usia, 

pendidikan terakhir, jarak pelayanan kesehatan, dan lama menderita hipertensi 

serta dukungan keluarga, motivasi, pengetahuan  pasien, dukungan petugas 

kesehatan. 

E. Definisi Operasional  

Tabel 3 Definisi operasional variabel penelitian  

Variabel Definisi Operasional Cara Ukur Hasil Ukur Skala 

kepatuhan 

minum 

obat pada 

pasien 

hipertensi 

 

 

 

 

Tekanan 

darah 

pasien 

hipertensi 

Deskripsi kepatuhan pasien 

hipertensi dalam minum obat 

antihipertensi berdasarkan  

kepatuhan pasien yang 

menderita hipertensi untuk 

mengkonsumsi obat secara 

rutin dan tepat waktu. 

 

 

Tekanan darah merupakan 

aliran darah yang memompa 

darah keseluruh tubuh yang 

dapat diukur dengan 

menggunakan 

Sphygmomanometer untuk 

mendapatkan hasil sistolik 

dan diastoliknya 

Kuesioner 

MMAS 8 

(Morisky 

Medication 

Adherence 

Scale) 

 

 

 

Sphygmoma

nometer 

jarum dan 

stetoskop 

Nilai 

terendah : 0 

 

Nilai 

tertinggi : 

100 

 

 

 

Tekanan darah :  

 

- Sistolik  

 

- Diastolik  

 

Rasio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasio 
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F. Hubungan Antar Variabel 

      Hubungan antar variabel pada penelitian ini dapat dilihat dalam konsep 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Hubungan Antar Variabel 

G. Instrument Penelitian 

      Instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrumen 

kuesioner dan menggunakanalat dan bahan yang sudah terkalibrasi yaitu 

spyhygmomanometer serta stetoskop untuk mengukur tekanan darah pasien. 

Kuesioner ini berisi data demografi responden, kepatuhan  minum obat serta hasil 

pengukuran tekanan darah pasien hipertensi  penelitian ini untuk mendapatkan 

data dan hasil, yaitu: 

1. Variabel kepatuhan minum obat pasien hipertensi  

      Instrumen untuk mengukur kepatuhan minum obat pasien hipertensi 

adalah kuesioner yang terdiri dari 2 bagian kuesioner, yaitu: 

 

 

Variabel tergantung 

Tekanan darah pasien 

hipertensi 

Variabel bebas  

Kepatuhan minum obat pasien 

hipertensi 

 

Variabel perancu 

Jenis kelamin, usia, pendidikan 

terakhir, jarak pelayanan 

kesehatan, dan lama menderita 

hipertensi 
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a. Kuesioner data demografi 

      Kuesioner data demografi dalam penelitian ini untuk mengetahui data 

responden meliputi: nama, usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, jarak 

pelayanan kesehatan terdekat, dan lama menderita hipertensi. 

b. Kuesioner kepatuhan minum obat hipertensi 

      Kuesioner kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi diukur  

mengunakan skala Morisky Medication Adherence Scales MMAS – 8 yang 

sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Kurniawati, Ikawati, dan 

Gofir (2015) pada penelitiannya yang berjudul “Pencegahan Sekunder Untuk 

Menurunkan Kejadian Stroke Berulang Pada Stroke Iskemik” kuesioner ini 

digunakan untuk mengetahui kepatuhan minum obat antihipertensi dengan 

skala yang digunakan likert scale  yang terdiri dari 4 pendapat responden yang 

diminta yaitu selalu, sering, kadang – kadang, dan tidak pernah. Setiap 

jawaban diberi skor atau penilaian yaitu penskoran data untuk item favourable 

selalu (3), sering (2), kadang – kadang (1), tidak pernah (0), sedangkan untuk 

penskoran data item unfavourable selalu (0), sering (1), kadang – kadang (2), 

tidak pernah (3). 

Cara menghitung presentase hasil kuesioner instrumen kepatuhan minum 

obat: 
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Tabel 4. Interprestasi hasil kuesioner 

      Jumlah Skor               Skor Hasil                     Interprestasi 

0 0 Tidak Patuh 

1 4.76190 Tidak Patuh 

2 9. 52381 Tidak Patuh 

3 14.28571 Tidak Patuh 

4 19.04761 Tidak Patuh 

5 23.80952 Tidak Patuh 

6 28.57143 Tidak Patuh 

7 33.33333 Tidak Patuh 

8 38.09524 Tidak Patuh 

9 42.85714 Tidak Patuh 

10 47.61908 Tidak Patuh 

11 52.38095 Patuh 

12 57.14286 Patuh 

13 61.90476 Patuh 

14 66.66667 Patuh 

15 71.42857 Patuh 

16 76.19047 Patuh 

17 80.95238 Patuh 

18 85.71429 Patuh 

19 90.47619 Patuh 

20 95.2381 Patuh 

21 100 Patuh 

 

Tabel 5 Kisi kisi kuesioner kepatuhan minum obat 

Aspek – aspek kepatuhan Distribusi pertanyaan  Jumlah  

Favorable Unfavorable 

Kepatuhan minum obat 

antihipertensi 

4 1,2,3,5,6,7 7 

Jumlah 1 6 7 

 

2. Variabel tekanan darah pasien hipertensi 

      Alat ukur instrumen ini menggunakan sphygmomanometer yang sudah 

diuji kalibrasi di Balai Metrologi dengan Nomer: 564/SPM-8/II/2016 dan 

stetoskop yang digunakan untuk mengukur tekanan darah responden yang 
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menderita hipertensi secara langsung. Sebelum pasien mengisi kuesioner, 

pasien yang menjadi responden diukur tekanan darahnya terlebih dahulu, 

untuk mendapatkan hasil ukur tekanan darah sistolik dan diastolik responden, 

kemudian mengisi kuesioner yang telah disediakan yaitu kuesioner data 

demografi dan kuesioner kepatuhan minum obat pasien hipertensi. 

H. Teknik Pengumpulan Data 

      Data dalam penelitian ini merupakan data primer. Data primer ini 

dikumpulkan oleh peneliti melalui cara memberikan kuesioner dalam bentuk 

pertanyaan yang sudah disediakan oleh peneliti untuk mengetahui hubungan 

kepatuhan minum obat antihipertensi terhadap tekanan darah pasien hipertensi 

dengan penyebaran kuesioner kepatuhan minum obat.  

      Mempermudah proses penelitian berlangsung, maka tehnik yang dilakukan 

untuk menggumpulkan data dalam proses penelitian adalah sebagai berikut: 

      Meminta surat perstujuan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Program Studi Ilmu Keperawatan untuk 

melakukan penelitian ketempat yang dituju untuk dilakukan survey atau studi 

kasus. Penelitian ini melakukan studi kasus mencari prevalensi penderita 

hipertensi tertinggi. Penelitian ini  dilakukan di Desa Salamrejo, Kabupaten 

Kulon Progo. 

      Peneliti mendapatkan sampel dari 104 responden di Desa Salamrejo pada data 

dua periode bulan terakhir yaitu bulan September dan Oktober 2015 dan semua 

sampel pada data pada dua periode digunakan dalam penelitian ini. Setelah 
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jumlah  responden dihitung didapatkan hasil 104 responden. Responden yang 

masuk dalam kriteria inklusi dan ekslusi yang sudah menstujui untuk dijadikan 

responden pada penelitian ini selanjutnya mengisi kuesioner yang telah 

disediakan dan mengambil tekanan darah waktu penelitian berlangsung.  

      Sebelumnya peneliti dan asisten peneliti melakukan survey pendahulan di 

berbagai  tempat seperti (DINKES) Dinas Kesehatan Kulon Progo setelah peneliti 

mendapatkan data untuk ke puskesmas yang dituju dengan data yang di dapat di 

DINKES Kulon Progo yaitu data puskesmas yang memiliki prevalensi penderita 

hipertensi yang tinggi, setelah itu peneliti dan asisten mengambil data di 

Puskesmas Sentolo II yang terdapat 4 desa binaan puskesmas dan ternyata Desa 

Salamrejo yang memiliki prevalensi tertinggi dari desa yang lainnya. Hal ini 

didaptkan dari data kunjungan pasien yang saya lihat dari data dua bulan terakhir 

data kunjungan untuk pasien hipertensi yaitu pada bulan September sampai 

Oktober. Setelah mendaptakan data dari Puskesmas Sentolo II kami meminta izin 

kepada kepala Desa Salamrejo untuk melakukan survei atau studi pendahuluan 

dibeberapa dusun yang ada di Desa Salamrejo. Peneliti meminta izin dari Fakultas 

Kedoktan dan Ilmu Kesehatan Program Studi Ilmu Keperawatn untuk melakukan 

study pendahulaun, dari studi pendahuluan yang dilakukan 5 dari 3 sampel pasien 

yang menderita hipertensi 3 diantaranya mengkonsumsi obat antihipertensi jika 

membutuhkan obat antihipertensi dengan tanda dan gejala yang dirasakan ditubuh 

dan tidak runtin mengkonsumsi obatnya. Jadi  studi pendahuluan yang dilakukan 

sebanyak 60% pasien yang sudah menderita hipertensi tidak patuh mengkonsumsi 
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obat antihipertensi seharusnya pasien yang sudah terdiagnosa hipertensi oleh 

tenaga kesehatan wajib mengkonsumsi obat antihipertesi untuk mengurangi 

terjadinya komplikasi yang bisa disebabkan oleh tekanan darah yang tidak 

terkontrol, sebab itu dilakukan penelitaian tentang hubungan kepatuhan minum 

obat antihipertensi dengan tekanan darah pasien hipetensi. 

     Setelah peneliti selesai melakukan studi pendahuluan peneliti menyelesaikan 

proposal penelitian sesuai metode yang peneliti ingin lakukan. Setelah proposal 

jadi peneliti meminta surat izin untuk melakukan penelitian dengan melakukan uji 

etik penelitian terlebih dahulu. Setelah hasil uji etik penelitian telah dikeluarkan 

oleh tim uji etik bahwa layak etik dengan Nomer : 082/EP-FKIK-UMY/III/2016 

pada bulan Maret 2016yang menyatakan bahwa penelitian in layak etik. Peneliti 

melakukan perizinan selanjutnya yaitu meminta surat izin melakukan penelitian di 

kantor Guburnur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Nomer: 020/B.4-

III/III/2016 pada bulan April 2016  dan  surat izin dari Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta keluar meminta surat izin penelitian di Pemerintahan Kabupaten 

Kulon Progo Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dengan Nomer: 

070.2/00360/IV/2016 pada bulan April 2016. 

      Setelah surat izin melakukan penelitian di kantor Badan Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu, Bupati Kulon Progo, Kepala Bappeda Kabupaten Kulon 

Progo, Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo, Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, Camat Sentolo Kabupaten Kulon Progo, 

Kepa Desa Salamrejo, dan Kepala Puskesmas Sentolo II diberikan serta 
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mendapatkan perizinan melakukan penelitian responden melakukan pengambilan 

data di Desa Salamrejo yang di beri waktu penelitian tanggal 04 April 2016 

sampai 04 Juli 2016. Pada penelitian ini alat yang digunakan terlebih dahulu di uji 

kalibrasi di Balai Metrologi dengan Nomor: 564/SPM-8/II/2016 pada bulan 

Januari 2016. 

     Sebelum melakukan pengambilan data peneliti melakukan persamaan presepsi 

dengan peneliti dan asistensi. Setelah presepsi sama penelitian ini dilakukan 

dengan prosedur yang sudah ada yaitu meminta perstujuan responden untuk 

menjadi responden tanpa ada unsur paksaan dari peneliti. Setelah responden 

mengisi informed consent dan penandatanganan surat perstujuan. Peneliti 

selanjutnya memberikan kuesioner berserta mengukur tekanan darah responden 

saat penelitian berlangsung. 

      Cara pengambilan data menggunakan cara menggumpulkan responden disatu 

tempat dengan hari, waktu yang sudah ditentukan setelah responden datang dan 

berkumpul dilakukan pengecekan tekanan darah serta mengisi kuesioner yang 

sudah disediakan dengan mengisi data demografi responden serta mengisi 

kuesioner sesuai jawaban responden. Cara kedua yang dilakukan yaitu melakukan 

pengambilan data dengan cara door to door kerumah – rumah responden dan 

mengklarifikasi nama serta menayakakan apakah ingin dijadikan responden 

dalam penelitian. Hal yang dilakukan selanjutnya adalah malakukan pemeriksaan 

tekanan darah serta pengisian kuesioner. Cara yang ketiga yaitu setelah semua 

data yang ada tidak terpenuhi karena berbagai halangan yang terjadi seperti ada 
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yang bekerja keluar kota serta ada yang sudah berpindah rumah, untuk 

melengkapi data tersebut saya mengambil data di Puskesmas Sentolo II dengan 

cara menunggu pasien yang berasal dari Desa Salamrejo yang berlum menjadi 

responden saya sebelumnya serta melakukan prosedur yang sama seperti yang 

diatas dengan meminta perstujuan lalu melakukan pengambilan data sampai data 

yang dibutuhkan terkumpul. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul surat 

keterangan dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Kesehatan UPTD 

Pusat Kesehatan Masyarakat Sentolo II dengan Nomer: 445/212/IV/2016.  

      Setelah data yang dibutuhkan terkumpul peneliti melakukan analisa data dan 

membuat pembahasan tentang hasil penelitian yang sudah dilakukan pada bulan 

April sampai bulan Juni. 

I. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

      Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan suatu tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen yang digunakan. Sebuah instrumen dikatakan  

valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan (Nursalam, 2013). 

Kuesioner kepatuhan minum obat dalam penelitian ini  merupakan kuesioner 

baku dari MMAS (Morisky Medication Adherence Scale) sehingga kuesioner 

ini dikatakan tepat untuk menilai kepatuhan minum obat pada pasien 

hipertensi. Banyak penelitian yang menggunakan kuesioner MMAS 8 

(Morisky Medication Adherence Scale). Salah satu jurnal yang menyatakan 

bahwa kuesioner ini valid yaitu junal “Manajemen dan Pelayanan Farmasi” 
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dengan judul Pencegahan Sekunder Untuk Menurunkan Kejadian Stroke 

Berulang Pada Stroke Iskemik oleh Karuniawati, Ikawati, dan Gofir (2015) 

yang sudah menguji validitas terhadap 30 responden dan memberikan hasil 

satu item pertanyaan yang tidak valid, yaitu item pertanyaan keempat , karena 

nilai r hitung lebih kecil dari pada r tabel ( 0,253 < 0, 349). Tujuh item 

pertanyaan 1, 2, 3, 5, 6, 7, dan 8 adalah 0,508; 0,669 ; 0, 517; 0,497; 0,750; 

0,608; dan 0,579. Kuesioner dikatakan valid jika r hitung lebih besar dari pada 

r tabel jadi r hitung > r tabel maka kuesioner itu layak digukanan karena valid, 

jika nilai r hitung lebih kecil dari pada r tabel jadi r hitung < r tabel kuesioner 

dikatakan tidak valid. 

2. Uji reliabilitas  

      Instrumen yang digunakan telah digunakan oleh berbagai penelitian salah 

satu penelitian yang menggunakan instrumen MMAS (Morisky Medication 

Adherence Scale) dengan judul penelitian Kepatuhan Penggunaan obat pada 

Pasien Hipertensi di Puskesmas dalam Jurnal Farmasi Indonesia dalam 

penelitian Saepudin, Padmasari, Hidayanti dan Ningsih (2013) dan instrumen 

ini adalah instrumen baku jadi kuesioner ini merupakan kuesioner yang baku. 

Banyak penelitian yang sudah menguji reliabilitas kuesioner ini dengan hasil 

uji reliabilitas kuesioner MMAS – 8 (Morisky Medication Adherence Scale) 

pada penelitian Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi dengan melihat 

Cronbach’s Alpha yaitu 0, 724. Kuesioner dikatakan reliable jika nilai alpha 

minimal 0,7. Sehingga kuesioner MMAS – 8 (Morisky Medication Adherence 
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Scale) yang digunakan dalam penelitian ini reliable. Cronbach’s Alpha 

merupakan jenis instrumen yang skornya bukan 1 dan 0 tetapi angket atau 

soal dalam bentuk uraian (Arikunto, 2013). 

            Tabel 6 Interprestasi Nilai a Reliabilitas Menurut Arikunto 

Nilai r Criteria reabilitas 

0, 81 – 1, 00 

0,61 – 0, 80 

0, 41 – 0, 60 

0,21 – 0, 40 

0,00 – 0,20 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Cukup 

Rendah 

Sangat rendah 

              Sumber: Arikunto, (2013). 

J. Pengelolahan Data dan Metode Analisa Data 

1. Pengolahan Data  

      Menurut Natoatmodjo (2012), pengelolahan data merupakan salah satu 

langkah yang penting setelah kegiatan penelitian pengambilan data telah 

selesai. Untuk mendapatkan data yang berkualitas dari data penelitian yang 

sudah dilakuan, adapun urutan dalam pengelolahan data sebagai berikut : 

      Setelah peneliti mendapatkan data dari responden, peneliti melakukan 

pengecekan kuesioner yang sudah diisi responden. Apakah semua pernyataan 

terisi dan tidak ada satu pertanyaan yang terlewatkan. Isi dan jawabannya 

jelas serta jawaban konsisten dengan pertanyaan satu dengan pertanyaan yang 

lain. 

      Setelah pengecekan data selesai tahap selanjutnya yang dilakukan yaitu 

Coding dengan merubah bentuk huruf pada penelitian ini dirubah menjadi 
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angka setelah semua data kuesioner yang sudah ada selesai diedit. Adapun 

coding yang dilakukan pada penelitian ini bisa dilihat pada tabel 7: 

Tabel 7. Pengkodean data demografi, variabel bebas dan variabel 

terikat 
No Kategori Keterangan 

a.  Usia 1 = Dewasa Awal (20 – 40tahun) 

2 = Dewasa Tengah (41 – 60 tahun) 

3= Usia Lanjut (>60 tahun) 

b.  Jenis kelamin 1 = Laki – laki 

2 = Perempuan 

c.  Pendidikan Terakhir 1 = Tidak Sekolah 

2 = SD 

3 = SMP 

4 = SMA 

5 = Perguruan Tinggi 

d.  Jarak Pelayanan Kesehatan 1 = < 3 Km 

2 = > 3 Km 

e.  Lama Menderita Hipertensi 1 = 1 tahun - 3 tahun 

2 = 4 tahun - 6 tahun 

3 = 7 tahun - 9 tahun 

4 = 10 tahun -12 tahun 

5 = 13 tahun - 15 tahun 

f.  Jumlah Obat yang dikonsumsi 1 = 1 Obat 

2 = 2 Obat 

g.  Jenis Obat yang dikonsumsi 1 = Amplodipine 

2 = Captropile 

3 = Amplodipine dan Captropile 

h.  Kepatuhan Minum Obat 1 = Tidak Patuh Minum Obat 

2 =  Patuh Minum Obat 

i.  Tekanan Darah Sistolik 1 =  (<120 mmHg) 

2 = Dalam Rentan(120 – 139 mmHg) 

3 = Dalam Rentan (140- 159 mmHg) 

4 = (> 160 mmHg) 

j.  Tekanan Darah Diastolik 1 = (< 80 mmHg) 

2 = Dalam Rentan (80 – 89 mmHg) 

3 = Dalam Rentan (90 – 99 mmHg) 

4 = (> 100 mmHg) 

 

      Setelah data selesai dilakukan pengkodingan tahap selanjutnya pada 

penelitian ini adalah data yang sudah ada akan dilakukan  Processing data 
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dari responden yang akan diproses untuk dimasukan didalam program 

computer yaitu SPSS.  

      Setelah data yang diproses selesai selanjutnya dilakukan Cleaning 

untuk melakukan pembersihan data yang setelah semua data dari 

responden yang sudah selesai dimasukan kedalam komputer dilakukan 

pengecekan apakah ada kesalahan atau tidak saat melakukan proses 

dengan menggunakan program SPSS. 

2. Analisa data 

      Setelah semua data dikumpulkan kemudian dilakukan pengolahan data. 

Pengolahan data menggunakan bantuan program aplikasi komputer. Penelitian 

ini menggunakan analisa data univariat dan bivariat . 

a. Analisa Univariat 

Analisa univariat digunakan untuk menghitung distribusi frekuensi 

sehingga diketahui hubungan karakteristik responden tentang kepatuhan 

minum obat antihipertensi dengan tekanan darah pasien hipertensi. Analisa 

univariat dalam penelitrian ini dalam bentuk frekuensi dan presentase dengan 

menggunakan uji mean. 

Rumus :    
 

 
        

Keterangan : 

      P : Persentase (%) 

      x : Jumlah nilai yang didapet 
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      n : Jumlah nilai maksimal 

(Arikunto, 2006). 

      Responden dalam penelitian ini adalah pasien yang menjalani 

pengobatan di Puskesmas Sentolo II dengan karakteristik subjek penelitian 

terdiri dari usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, jarak pelayanan 

kesehatan, lama menderita hipertensi, jumlah obat yang dikonsumsi, dan 

jenis obat yang dikonsumsi. Setelah dilakukan analisa didapatkan hasil  

bahwa karakteristik data demografi responden pasien hipertensi di Desa 

Salamrejo adalah sebagian besar responden berada dalam usia dewasa 

tengah (41-60 tahun) sebanyak 65 responden (62,5%), sebagian besar 

jenis kelamin responden adalah perempuan sebanyak 73 orang (70,2%), 

sebagian besar responden tidak sekolah sebanyak 35 orang (33,7%), 

sebagian besar jarak pelayanan kesehatan responden adalah < 3Km 

sebanyak 104 orang (100%), sebagian besar lama menderita hipertensi 

responden adalah 1 tahun sampai 3 tahun sebanyak 68 orang (65,4%), 

sebagian besar jumlah obat yang dikonsumsi responden adalah satu jenis 

obat sebanyak 72 orang (69,2%), dan sebagian besar jenis obat yang 

dikonsumsi responden adalah amplodipine sebanyak 57 orang (54,8%). 

Kepatuhan minum obat antihipertensi dengan katagori patuh minum obat 

adalah 82 (29,8%). Tekanan darah sistolik pada pasien hipertensi dalam 

rentang 120 – 139 mmHg sebanyak 55 (52,9%). Sedangkan tekanan darah 
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diastolik pada pasien hipertensi dalam rentang 90 – 99 mmHg sebanyak 37 

(35,6%). 

b. Analisa Bivariat  

      Analisa bivariat adalah analisa yang dilakukan lebih dari dua variabel 

dalam penelitian. Dalam penelitian ini, analisa bivariat digunakan untuk 

mengetahui hubungan dua variabel yang terkait dengan penelitian, yang 

meliputi variabel bebas (independen) yaitu tentang kepatuhan minum obat 

antihipertensi dan variabel tergantung (dependen) yaitu tekanan darah 

pasien hipertensi. Untuk menganalisa variabel dependen dan independen 

akan diuji denagan menggunakan Kolmogorov Smirnov karena sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari 50 orang. Data akan 

dikatakan normal jika nilai p > 0,05 jika data terdistribusi normal dengan 

uji peson correlation, jika tidak terdistribusi normal maka uji yang akan 

digunakan adalah uji spearman (rho). Karena setelah diuji normalitas data 

tidak terdistribusi normal maka uji yang digunakan adalah uji Spearman 

rho (Nursalam, 2012). 

       Jika hasil yang diperoleh p < 0,05 maka terdapat hubungan antara 

variabel yang diuji dan jika p > 0,05 berarti tidak terdapat hubungan 

antara variabel yang diuji.  Setelah di lakukan pengolahan data didapatkan 

hasil terdapat hubungan antara kepatuhan minum obat antihipertensi 

terhadap tekanan darah sistolik pada pasien hipertensi (p = 0,001) dengan 

keeratan korelasi sedang (-0,432) dan arah korelasi negatif (-) yang mana 
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arahnya menunjukan berlawanan arah, semakin besar nilai satu variable 

maka semakin kecil nilai variable lainnya. Serta terdapat hubungan antara 

kepatuhan minum obat antihipertensi terhadap tekanan darah diastolik 

pada pasien hipertensi (p = 0,001) dengan keeratan korelasi sedang 

(0,507) dan arah korelasi negatif (-) yang mana arahnya menunjukan 

berlawanan arah, semakin besar nilai satu variable maka semakin kecil 

nilai variable lainnya. Hal ini menjelaskan bahwa arah korelasi negatif 

pada penelitian ini semakin tinggi kepatuhan pasien hipertensi dalam 

mengkonsumsi obat antihipertensi maka semakin rendah nilai tekanan 

darah pasien baik tekanan darah sistolik maupun tekanan darah diastolik.  

                 Tabel 8 Interprestasi Hasil Uji Korelasi Nilai r  

Nilai r ( Kekuatan Korelasi) Interprestasi 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,00 

Sangat lemah 

Lemah  

Sedang  

Kuat  

Sangat kuat  

                 Sumber: Dahlan, (2014). 

                Tabel 9 Interprestasi Nilai p  (Dalam SPSS, ditunjukan dengan nilai 

Signifikansi) 

Nilai p Interprestasi 

P < 0,05 

 

 

P > 0,05 

 

Terdapat korelasi yang bermakna antara 

dua variabel yang diuji 

 

Tidak terdapat korelasi yang bermakna 

antara dua variabel yang diuji  

                  Sumber: Dahlan, (2014). 
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                 Tabel 10 Interprestasi Arah Korelasi 

Arah korelasi Interprestasi 

  + (Positif) 

 

 

- ( Negatif) 

 

Searah, semakin besar nilai satu variabel 

semakin besar pula nilai variabel lainnya 

 

Berlawanan arah, semakin besar nilai satu 

variabel, semakin kecil nilai variabel 

lainnya 

                  Sumber: Dahlan, (2014) 

 

K. Etika Penelitian 

      Penelitian ini melibatkan objek manusia maka tidak boleh bertentangan 

dengan etika agar responden dapat terlindungi. Penelitian sudah mendapatkan izin 

etik dari Komite Etik Fakultas Kedokteran daN Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta dengan nomer Surat 082/EP-FKIK-UMY/III/2016 : 

      Responden tidak mengalami penderitaan maupun kerugian selama proses 

penelitian, responden hanya diminta untuk mengisi kuesioner dan mengukur 

tekanan darah responden. Hasil penelitian tidak digunakan untuk hal-hal yang 

dapat merugikan responden dan peneliti mempertimbangkan risiko yang dapat 

terjadi pada responden. 

      Responden mempunyai hak memutuskan apakah mereka bersedia menjadi 

responden dalam penelitian  ataupun tidak, tanpa adanya sangsi apapun. 

Penelitian ini calon responden berhak untuk menolak dan terdapat beberapa 

responden yang menolak untuk dilakukan penelitian dan peneliti tidak memaksa 

responden (right to self determination). 
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      Peneliti memberikan penjelasan secara rinci serta bertanggung jawab jika ada 

sesuatu yang terjadi pada subjek. Penelitian ini menjelaskan pada responden bawa 

data yang didapat akan dijaga kerahasiaanya dan tidak akan memberi informasi 

yang didapatkan dari responden kepada orang lain dan peneliti bertanggung jawab 

jika terjadi sesuatu pada responden (right to full disclosure). 

      Memberi informasi tentang mekanisme atau proses penelitian sebagai calon 

responden, sehingga mampu memahami dan diharapkan dapat berpartisipasi 

secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan. Lembar informed consent (lembar 

persetujuan menjadi responden) ditandatangani oleh responden. 

      Responden diperlakukan secara adil baik sebelum, selama maupun sesudah 

keikutsertaannya dalam penelitian tanpa adanya diskriminasi apabila ternyata 

mereka tidak bersedia atau dropped out sebagai responden selama penelitian 

berlangsung.  Right in fair treatment (hak untuk mendapatkan perlakuan yang 

adil). 

      Data yang diberikan responden akan dirahasiakan (confidentiality), sehingga 

responden tidak perlu mengisi nama responden (anonymity) , melainkan hanya  

nama inisial responden saja (right toprivacy) hak dijaga kerahasiaanya.  


