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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian  

Desain penelitian ini desain komparasi menggunakan quasi experiment 

yaitu penelitian yang  menguji coba suatu intervensi pada sekelompok subyek 

dengan atau tanpa kelompok pembanding namun tidak dapat dilakukan 

randomisasi untuk memasukkan subyek ke dalam kelompok perlakuan atau 

kontrol (Kelana, 2011). Jenis desain quasi experiment yang dipilih adalah  

Pre test and post non-equivalent Control Group dilakukan untuk 

membandingkan hasil intervensi. Dalam rancangan ini, kelompok 

eksperimental diberi intervensi edukasi diet dan terapi obat hipertensi 

sedangkan kelompok kontrol mendapatkan informasi tentang diet dan terapi 

obat hipertensi dari petugas kesehatan dari puskesmas sesuai dengan SOP 

Puskesmas. Pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol diawali dengan 

pra test dan setelah pemberian perlakuan diadakan pengukuran kembali ( post 

test) 

 

 

 

Gambar 3.1 Rancangan penelitian Pre test and post non-equivalent Control 

Group 

Pre test Kelompok A 

Kelompok B Pre test 

Intervensi Post  test 

Post  test Sesuai SOP Puskesmas 
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Keterangan : 

Kelompok A : Kelompok intervensi (kelompok yangmendapatkan  edukasi diet 

dan terapi obat hipertensi) 

Kelompok B : Kelompok kontrol (kelompok yang tidak mendapatkan edukasi 

diet dan terapi obat hipertensi) 

Pre tes  : Penilaian, pegetahuan diet terapi obat, perilaku diet, dan kepatuhan 

minum obat sebelum dilakukan edukasi 

Intervensi : Pemberian edukasi diet dan terapi obat pasien hipertensi 

Post tes : Penilaian, pengetahuan, perilaku diet dan  kepatuhan minum obat 

setelah dilakukan edukasi 

B. Populasi, Sampel Penelitian dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penderita hipertensi yang  

rutin datang ke Pos Pembinaan Terpadu di Kelurahan Mojoroto Kota  

Kediri  Jawa Timur yaitu sebanyak 42 responden. 

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah semua penderita hipertensi yang 

periksa ke Pos Pembinaan Terpadu di Kelurahan Mojoroto Kota  Kediri  

Jawa Timur  yaitu sebanyak 42 responden. 

3. Besar sampel dan teknik sampling 

Sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti atau sebagian 

jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh  populasi (Nursalam, 2010). 

Teknik sampling dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
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total sampling yaitu semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel 

penelitian. 

Sampel penelitian ini adalah penderita hipertensi yang rutin datang ke Pos 

Pembinaan Terpadu di Kelurahan Mojoroto Kota  Kediri  Jawa Timur 

sebanyak 42 responden dibagi 2 sebagai kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol. 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pos Pembinaan Terpadu Kelurahan Mojoroto 

Kota Kediri Jawa Timur.Waktu pelaksanaan penelitian pada Juni- Juli 

2016. 

D. Variabel Penelitian 

Variabel dalam peneltian ini adalah : 

1. Variabel independen pada penelitian ini adalah edukasi diet dan terapi 

obat pasien hipertensi 

2. Variabel dependen : 

a. Pengetahuan diet dan terapi obat penderita hipertensi 

b. Perilaku diet penderita hipertensi 

c. Kepatuhan minum obat penderita hipertensi 

3. Variabel perancu 

a. Pendidikan 

b. Usia 

c. Jenis kelamin 

d. Sosial ekonomi 
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E. DEFINISI OPERASIONAL 

Tabel 3.1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Hasil ukur Skala 
Variabel 

independen edukasi 

diet dan terapi obat 

hipertensi 

Pemberian informasi tentang 

diet (pengaturan makanan dan 

minuman) yang boleh 

dikonsumsi dan yang harus 

dihindari dan obat hipertensi 

yang harus diminum sesuai 

dengan anjuran dokter  

SAP 

Leaflet 

  

Variabel dependen 

Pengetahuan diet 

dan terapi obat 

hipertensi  

 

Sesuatu yang diketahui 

berkaitan dengan proses 

pembelajaran tentang diet dan 

terapi obat hipertensi  

 

Kuesioner 0-20 Rasio 

Perilaku diet 

hipertensi  

 

Perilaku yang dilakukan 

pasien hipertensi dalam 

pengaturan asupan makan dan 

minuman mencegah terjadinya 

komplikasi dan penyakit 

lanjutan dari hipertensi  

Kuesioner 1-80 Interval 

Kepatuhan minum 

obat  

 

Perilaku sesuai aturan dan 

berdisiplin, dikatakan patuh 

minum obat bila pasien mau 

minum obat sesuai dengan 

jadwal dan melaksanakan apa 

yang dianjurkan dokter  

Catatan 

minum obat 

1-28 Interval 

Tekanan Darah  

 

Kekuatan yang ditimbulkan   

oleh dinding arteri yang 

diperlukan untuk mengalirkan 

darah dalam pembuluh darah 

dan keseluruh jaringan tubuh  

 

Sphygno- 

manometer 

raksa  dan 

stetoskop  

 

mmhg Rasio 
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F. Instrumen Penelitian 

a. Kuesioner data demografi  

Kuesioner data demografi berisi tentang data diri responden.  Kuesioner data 

demografi untuk pasien hipertensi berisi nomor responden, umur responden, 

jenis kelamin, pendidikan dan lama pasien menderita hipertensi. 

b. Pengetahuan diet dan terapi obat hipertensi  

Kuesioner pengetahuan berjumlah 20 pertanyaan berisi tentang diet terapi 

obat pasien hipertensi.Bentuk pertanyaannya tertutup (close ended) dengan 

dichotomous choice. Dalam pertanyaan ini hanya disediakan dua jawaban 

atau alternatif dan responden hanya memilih satu diantaranya.bila jawaban 

benar skor 1 bila jawaban salah skor 0. 

c. Perilaku diet hipertensi 

Kuesioner perilaku diet hipertensi  berjumlah 20 pernyataan. Kuesioner 

terbagi menjadi dua tipe yaitu favourable dan unfavourable.Favourable 

merupakan pernyataan yang bersifat positif yang mempunyai skor yaitu 4 

untuk jawaban selalu (SL),  skor 3 untuk jawaban sering (SR), skor 2 untuk 

jawaban kadang-kadang (KD) dan skor 1 untuk jawaban tidak pernah (TP), 

sedangkan unfavourable merupakan pernyataan yang bersifat negatif yang 

mempunyai skor 1 untuk jawaban selalu (SL), skor 2 untuk jawaban sering 

(SR), skor 3 untuk jawaban kadang-kadang (KD) dan skor 4 untuk jawaban 

tidak pernah (TP).  
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d. Kepatuhan minum obat hipertensi 

Alat  pengukur kepatuhan minum obat penderita hipertensi  adalah 

catatan minum obat  penderita  hipertensi yang di isi oleh penderita dengan di 

pantau oleh keluarga. Catatan  minum obat penderita hipertensi berisi  

tanggal dan hari minum obat, nama obat yang di minum, dosis obat, aturan 

minum obat. Apabila penderita  minum obat memberikan tanda  centang pada 

kolom yang ada.Total skor sebelum edukasi 7, setelah edukasi 28. 

e. Pengukuran Tekanan Darah 

Lembar observasi tekanan darah digunakan pada saat pasien sebelum dan 

sesudah dilakukan edukasi diet terapi obat hipertensi. Tekanan darah ini 

diukur dengan menggunakan sphygmomanometer raksa yang dilakukan 

sekali saat pre dan 4 kali post intervensi dengan hasil ukur tekanan darah.  

G. Uji Validitas dan Reabilitas 

a. Pengetahuan diet dan terapi obat 

Instrumen pengetahuan diet dan terapi obat yang digunakan belum diuji 

validitas dan reabilitas sehingga sebelum digunakan untuk penelitian, 

dilakukan uji validitas dan reabilitas pada 20 responden di Puskesmas 

Sukorame dengan uji pearson product moment didapatkan  hasil pada item 1, 

0,726 item 2, 0,753 item 3, 0,883 item 4, 0,806 item 5, 0,726 item 6, 0,883 

item 7, 0,753 item 8, 0,753 item 9, 0,646 item 10, 0,883  item 11, 0,726  item 

12, 0,646  item 13, 0,753 item 14, 0,883  item 15 0,568  item 16, 0753 item 

17, 0,883  item 18, 0,646 item 19, 0,753 item 20, 0,0726. Berdasarkan uji 

statistic Cronbach didapatkan hasil konsistensi internal dengan nilai 0, 963. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner pengetahuan diet dan terapi 

obat sudah valid dan reliabel. 

b. Perilaku diet hipertensi 

Instrumen perilaku diet yang digunakan belum diuji validitas dan reabilitas 

sehingga sebelum digunakan untuk penelitian, dilakukan uji validitas dan 

reabilitas pada 20 responden di Puskesmas Sukorame dengan uji pearson 

product moment didapatkan  hasil pada item 1, 0,856 item 2, 0,672 item 3, 

0,844 item 4, 0,555 item 5, 0,785 item 6, 0,783 item 7, 0,856 item 8, 0,783 

item 9, 0,560 item 10, 0,068 item 11, 0,593 item 12, 0,688 item 13, 0,783 

item 14, 0,658 item 15 0,856 item 16, 0783 item 17, 0,658 item 18, 0,538 

item 19, 0,0856, item 20, 0,0783. Berdasarkan uji statistik cronbach 

didapatkan hasil konsistensi internal dengan nilai 0,956.Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kuesioner perilaku diet sudah valid dan reliabel. 

H. Cara Pengumpuan Data 

1. Tahap Persiapan 

Melakukan koordinasi dengan Puskesmas Sukorame untukpelaksanaan 

penelitian di Pos Pembinaan Terpadu, berkoordinasi dengan petugas 

Puskesmas yang bertanggung Jawab terhadap pelaksanaan Pos 

Pembinaan Terpadu di Kelurahan Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur. 

2. Tahap Pemilihan sampel 

Pada saat dilakukan Pos Pelayanan Terpadu di Kelurahan Mojoroto, 80 

warga yang datang ke Pos Pembinaan Terpadu Kelurahan Mojoroto   dan 

ada 42 penderita hipertensi yang rutin datang ke Pos Pembinaan 
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Terpadu.Penderita yang memenuhi kriteria inkusi dan setuju untuk 

menjadi responden penelitian di beri inform concent dan kontrak waktu 

untuk penelitian. Peneliti memilih 21 penderita hipertensi yang datang 

pertama untuk menjadi kelompok intervensi dan 21 selanjutnya menjadi 

kelompok kontrol. Pemilihan sampel berdasarkan Sugiyono (2011) dan 

Nursalam (2014) bahwa bila populasi relatif kecil kurang dari 50 semua 

anggota populasi dijadikan sampel. 

3. Tahap Pelaksanaan 

a. Minggu pertama menyerahkan lembar catatan minum obat untuk 

kelompok intervensi dan kelompok control 

b. Minggu kedua responden kelompok intervensi dan kelompok kontrol 

mengisi pre tes kuesioner pengetahuan diet dan terapi obat, perilaku 

diet, pengukuran tekanan darah, pemberian lembar catatan minum 

obat pada, 

c. Setelah mengisi kuesioner dan di ukur tekanan darah, kelompok 

intervensi diberi edukasi dengan metode ceramah sesuai dengan 

Satuan Ajaran Pembelajaran (SAP) oleh peneliti selama 30 menit 

kemudian setelah selesai edukasi diberi leaflet. 

d. Kemudian melakukan pengukuran tekanan darah tiap minggu selama 

4 minggu. 

e. Pada hari ke 15 setelah edukasi kelompok intervensi dan kelompok 

kontrol mengisi post test lembar kuesioner untuk pengetahuan diet 

dan terapi obat. 
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f. Pada  hari ke 28 meminta  lembar kepatuhan minum obat. 

g. Pada hari 30 setelah edukasi kelompok kontrol dan kelompok 

intervensi mengisi kuesioner perilaku diet penderita hipertensi. 
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I. Alur Pengumpulan Data 

 

 

 

 

 

 

 

J.  

 

 

K.  

L.  
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Gambar 3.2Alur Pengumpulan data 

 

Total sampling 

Sampel semua responden yang rutin datang di 

Pos Pelayanan Terpadu sebanyak 42 responden 

Informed concent 

Tahap Pelaksanaan 

Kelompok Intervensi Kelompok kontrol 

Minggu 2 :Mengisi kuesioner pre tes  

pengetahuan diet dan terapi obat, 

perilaku diet, mengukur tekanan  

darah, menyerahkan lembar catatan 

kepatuhan minum obat 

Sesuai SOP Puskesmas   
Pemberian edukasi diet dan terapi obat 

penderita hipertensi dengan memberi 

ceramah sesuai SAP dan memberi leaflet 

Analisis  data menggunakan independent sampel T Test 

 

Mengisi kuesioner post edukasi 

pengetahuan diet dan terapi obat hari 

ke15 setelah edukasi, perilaku diet hari 

ke 30 setelah edukasi, kepatuhan 

minum obat hari  28,  mengukur 

tekanan  darah tiap minggu selama  4 

minggu 

 

Hasil Hipotesis diterima bila p <0,050 

Koordinasi dengan petugas 

puskesmas yang bertanggung 

jawab di Pos Pembinaan 

Terpadu Kelurahan Mojoroto 

Populasi: Penderita hipertensi yang rutin datang 

di Pos Pelayanan Terpadu 42 responden 

Minggu 1 :Menyerahkan lembar 

catatan minum obat  

Minggu1: Menyerahkan lembar catatan 

minum obat  

Minggu 2 :Mengisi kuesioner pre tes  

pengetahuan diet dan terapi obat, perilaku 

diet, mengukur tekanan  darah, 

menyerahkan lembar catatan kepatuhan 

minum obat 

Mengisi kuesioner post edukasi 

pengetahuan diet dan terapi obat hari 

ke15 setelah edukasi, perilaku diet hari ke 

30 setelah edukasi, kepatuhan minum 

obat hari  28,  mengukur tekanan  darah 

tiap minggu selama  4 minggu 
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J.   Pengolahan Data  dan Analisa Data 

1. Pengolahan Data 

Pengolahan data yang dilakukan meliputi: memeriksa data (editing), memberi 

kode (koding dan menyusun data (tabulating). Proses editing adalah 

memeriksa data yang telah terkumpul  dari  kuesioner  yang dilakukan 

dengan memeriksa jumlah lembaran dan isian kuesioner serta melakukan 

koreksi terhadap kelengkapan pengisian kuesioner. Jika terdapat jawaban 

yang tidak jelas atau butir pertanyaan yang tidak di isi maka responden 

diminta untuk melengkapinya. Sedangkan koding adalah pemberian kode 

dilakukan untuk mempermudah pengolahan data. Pada tahap tabulating 

disesuaikan dalam bentuk tabel sesuai dengan variabel yang di ukur. 

2. Analisa Data 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas merupakan salah satu  uji yang mendasar yang dilakukan 

sebelum melakukan analisis dan lebih lanjut atau lebih dalam, data yang 

normal dijadikan landasan dalam beberapa uji statistik. Uji statistik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Shapiro Wilk karena jumlah responden 

< 50, dikatakan normal jika p > 0,05. Hasil uji normalitas pengetahuan, 

perilaku diet kepatuhan minum obat dan tekanan darah pada kelompok 

kontrol dan kelompok intervensididapatkan p > 0,05.          

b. Uji Homogenitas 

Di dalam pengolahan data juga dikenal istilah homogenitas menurut sugiono 

(2011), uji homogenitas bertujuan untuk menentukan apakah varian kedua 
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kelompok homogen atau tidak. Menurut Huriah (2014), adapun salah satu 

metode yang dapat digunakan untuk melakukanuji homogenita yaitu melalui 

uji Levene test.  Adapun data mempunyai varian sama bila signifikasi > 0.05. 

Pada hasil uji homogenitas pada karakteristik responden berat badan, usia dan 

jenis kelamin  menggunakan Levene test, di dapatkan hasil p > 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa varian kedua kelompok adalah sama atau homogen. 

c. Analisis univariat 

Hasil pengambilan data dilakukan analisis deskriptif untuk variabel 

karakteristik responden (IMT, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan), 

pengetahuan, perilaku diet, kepatuhan minum obat dan tekanan darah pada 

kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Data IMT, umur, jenis kelamin, 

pendidikan, pekerjaandilihat dari prosentase dan frekuensi. Data numerik 

pada  pengetahuan, perilaku diet, kepatuhan minum obat dan tekanan darah 

dengan menghitung rata-rata(mean) dan simpangan baku. 

d. Analisis bivariat 

Analisis bivariat dilakukan dengan menganalisis kedua kelompok yaitu 

kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Analisis dilakukanuji beda 

pengetahuan, perilaku diet, kepatuhan minum obat dan tekanan darah pasien  

hipertensi  pada  kelompok kontrol dan kelompok intervensi sebelum dan 

sesudah edukasi dengan menggunakan  pairet sampel t-tes.  Analisis untuk 

mengetahui pengaruh edukasi  pada pengetahuan, perilaku diet, kepatuhan 

minum obat dan tekanan darah  dengan menggunakan uji independent sample 

T Tes .  



61 
 

 
 

K. Etika Penelitian 

Dalam suatu penelitian tetap mengutamakan etika penelitian untuk 

menjaga integritas dan keutuhan peneliti dan melindungi subyek penelitian 

dari pelanggaran hak  asasi manusia. Penelitian kelayakan etik dilakukan 

terhadap penelitian ini. Peneliti mengajukan permohonan keterangan 

kelayakan etik penelitian kepada Komisi Etika Penelitian Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Program Studi Magister Keperawatan 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peneliti mendapatkan ijin etik 

dengan nomor surat 242/EP-FKIK-UMY/VI/2016. Selanjutnya surat etik 

tersebut diserahkan kepada kepala Puskesmas Sukorame Kota Kediri Jawa 

Timur untuk mendapatkan persetujuan penelitian. 

  


