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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

desain kuasi eksperimen. Rancangan penelitian yang digunakan adalah 

dengan pendekatan desain pre and post test control group design. Dalam 

rancangan ini responden penelitian dibagi secara random / acak menjadi dua 

kelompok. Satu kelompok adalah kelompok perlakuan, sedangkan kelompok 

lainnya adalah kelompok kontrol sebagai pembanding.  

Berikut skema quasi experiment design dengan pre and post-test control 

group design : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema desain penelitian pre and post test control group design 

Keterangan : 

Intervensi : Kelompok intervensi (kelompok yang mendapatkan perlakua 

edukasi diet). 

Kontrol     :  Kelompok kontrol (kelompok yang tidak mendapatkan 

perlakuan / edukasi diet). 

Pretest     : Penilaian pengetahuan dan sikap responden dengan menggunakan 

kuesioner dan perilaku dengan menggunakan form food recall 

KONTROL 
Post-test 

EDUKASI DIET Pre-test 

INTERVENSI Post-test 
 

Pre-test 
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24 jam sebelum dilakukan edukasi pada kelompok intervensi 

dan kelompok kontrol. 

Intervensi    :   Pemberian perlakuan edukasi diet 

Post-test  : Penilaian pengetahuan dan sikap responden menggunakan  

kuesioner dan perilaku dengan menggunakan form food recall 

24 jam sebelum dilakukan edukasi pada kelompok intervensi 

dan kelompok kontrol. 

 

B. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua penderita diabetes 

melitus yang berobat / pernah melakukan pemeriksaan kesehatan di 

Puskesmas Kendal 02 yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. 

Jumlah populasi penderita diabetes melitus yang terdaftar menjadi 

anggota prolanis yaitu sekitar 157 pasien dan yang aktif mengikuti 

kegiatan prolanis dan rutin periksa ke Puskesmas Kendal 02 sebanyak 70 

pasien.  

2. Sampel Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian penderita diabetes 

melitus yang tinggal di wilayah kerja Puskesmas Kendal 02, yang aktif 

mengikuti kegiatan prolanis dan rutin periksa ke Puskesmas Kendal 02 

yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi penelitian. 

a. Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Penderita diabetes melitus tipe 2. Penegakan diagnosa 

dibuktikan dari buku status (laporan kesehatan Puskesmas). 
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2) Penderita diabetes melitus tipe 2 yang berusia 30 sampai dengan 

60 tahun dan bersedia secara suka rela dan tertulis (informed 

consent) menjadi responden.  

3) Penderita diabetes melitus yang bisa baca tulis. 

4) Pendidikan minimal SMP. 

5) Penderita diabetes melitus tipe 2 yang tidak memiliki 

komplikasi serius (retinopati, gangren/ulkus diabetikum, gagal 

ginjal kronis, Congestive Heart Failure (CHF). 

b. Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut  : 

1) Meninggal 

2) Tidak mengikuti intervensi dari awal hingga akhir sesi untuk 

kelompok perlakuan. 

3. Besar Sampel dan Teknik Sampling 

Jumlah sampel dalam penelitian ini dihitung dengan rumus besar sampel 

menurut (Dipiro, et al, 2008). 

   
              ) 

  ) 

Keterangan : 

n  : Jumlah sampel  

Zcrit : Nilai berdasarkan ketepatan untuk kriteria signifikansi 

yang diharapkan (tabel 3.), ditetapkan sebesar 5% 

(hipotesis dua arah) = 1,96 (Dharma, 2011). 

Zpwr : Nilai berdasarkan ketepatan untuk kekuatan statistik yang 

diharapkan (tabel 3.), ditetapkan sebesar 95% = 1.645 

(Dharma, 2011). 
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  : Estimasi varian kedua kelompok (diasumsikan sama untuk   

dua kelompok). 

  : Perbedaan minimum yang diharapkan antara dua mean 

(effect size) 

 

Perhitungan jumlah sampel dalam penelitian ini mengikuti rumus diatas 

dengan : 

a. Minimum expected difference (D) 0,8 

b. Estimated standard deviation ( ) 0,5 

c. Desired power 0,95 

d. Zcrit 0,05 = 1,960 

e. Zpwr 0,95 = 1,645 

 

Maka besar sampel yang dibutuhkan adalah : 

   
              ) 

  
) 

   
                    ) 

    
)           

 

Besar sampel dalam penelitian ini sebanyak 20 sampel pada setiap 

kelompok, sehingga jumlah keseluruhan sampel berjumlah 40 sampel 

untuk kedua kelompok. Pada penelitian ini tidak ada sampel yang drop 

out selama penelitian, sehingga total sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 40 responden. Penelitian eksperimen sederhana dengan 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol jumlah anggota masing-

masing kelompok antara 10 sampai 20 (Roscue dalam Sugiono, 2006). 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan pengambilan sampel secara acak yaitu simple random sampling. 

Sampel penelitian ini adalah penderita diabetes melitus yang tinggal di 
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wilayah Puskesmas Kendal 02, yang aktif mengikuti kegiatan prolanis 

dan rutin periksa ke Puskesmas Kendal 02 yang memenuhi kriteria inklusi 

dan eksklusi yaitu dari 70 responden menjadi 65 responden, kemudian 

menulis di secarik kertas nomor urut jumlah populasi yang tersedia yaitu 

65 responden secara acak dilakukan pengambilan nomor yang telah 

ditulis sebanyak 40 responden untuk dijadikan sampel, selanjutnya 

sampel yang sudah terkumpul dibagi menjadi kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol dengan cara memilih/membedakan nomor ganjil untuk 

kelompok intervensi dan nomor genap untuk kelompok kontrol.  

 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan  di Puskesmas Kendal 02. Alasan pemilihan lokasi 

ini adalah : 

a. Tempat penelitian ini sesuai dengan target peneliti dan besaran kasus 

atau angka kesakitan penyakit diabetes melitus yang berobat di 

Puskesmas Kendal 02 cukup tinggi. 

b. Dari hasil survei pendahuluan dengan mewawancarai salah satu perawat 

di Puskesmas Kendal 02 bahwa sebagian besar pasien diabetes melitus 

belum pernah mendapatkan edukasi terstruktur tentang diit diabetes 

melitus dan kebanyakan dari mereka belum mengetahui tentang 

pengelolaan diit diabetes melitus secara menyeluruh. 
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c. Belum pernah dilakukan penelitian tentang pengaruh edukasi diet 

terhadap pengetahuan, sikap dan perilaku pengaturan makan pada 

penderita diabetes melitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Kendal 02. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Juni – Agustus 2016. 

 

D. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah : edukasi diet 

b. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengetahuan, sikap dan 

perilaku pengaturan makan. 

 

 

Gambar 3.2 Hubungan antara variabel 

c. Variabel Perancu 

1) Umur 

Variabel umur dalam penelitian ini dikendalikan dengan memilih 

responden dengan rentang umur antara 30 sampai dengan 60 tahun. 

2) Jenis kelamin 

Variabel jenis kelamin dalam penelitian ini tidak dikendalikan. 

3) Pendidikan 

Variabel pendidikan dalam penelitian ini dikendalikan dengan memilih 

responden dengan pendidikan minimal SMP. 

Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 
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4) Pekerjaan 

Variabel pekerjaan dalam penelitian ini tidak dikendalikan. 

5) Penghasilan 

Variabel penghasilan dalam penelitian ini tidak dikendalikan. 

6) Lama menderita DM 

Variabel lama menderita DM dalam penelitian ini tidak dikendalikan. 

7) Aktivitas 

Variabel aktivitas dalam penelitian ini tidak dikendalikan. 

8) Edukasi sebelumnya. 

Variabel edukasi sebelumnya dalam penelitian ini tidak dikendalikan. 
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E. Definisi Operasional 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Pengaruh Edukasi Diet terhadap Pengetahuan, Sikap dan Perilaku 

Variabel Definisi Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

Operasional 

Variabel 

Independen  

Edukasi diit 

Kegiatan pemberian informasi kesehatan yang dilakukan 

oleh perawat atau peneliti kepada penderita diabetes melitus 

yang bertujuan untuk peningkatan pengetahuan, sikap dan 

perilaku. Bentuk edukasi yang dilakukan secara 

berkelompok dengan metode ceramah disertai pemberian 

booklet tentang diet/pengaturan makan pada penderita 

diabetes melitus tipe 2. Waktu pemberian edukasi yaitu 4 

pertemuan x 60 menit  dan diakhiri dengan pelaksanaan 

post-test. Post-test dilakukan 2 minggu setelah diberikannya 

intervensi. 

  - 

Variabel 

Dependen 

Pengetahuan  

Aspek kognitif  / kemampuan intelektual dan tingkat 

pemahaman penderita diabetes melitus tentang diit 

/pengaturan makan pada penderita diabetes melitus. 

Kuesioner  1. Baik : apabila responden 

mendapat  skor >75% 

2. Kurang : apabila responden 

mendapat skor ≤ 75% 

Nominal 

Variabel 

Dependen 

Sikap 

Respon / tanggapan/ penerimaan penderita diabetes melitus 

terhadap pengetahuan tentang diet / pengaturan makan yang 

telah diterimanya. 

 

Kuesioner  1. Baik : apabila responden 

mendapat skor ≥ skor 32 

2. Tidak baik : apabila responden 

mendapat skor < skor 32 

Nominal 

Variabel 

Dependen 

Perilaku 

Suatu tindakan yang dilakukan oleh penderita diabetes 

melitus secara langsung maupun tidak langsung yang 

berkaitan dengan diet/pengaturan makan. 

- Form Food Recall 

1  x 24 jam (FFR)  

1. Baik  

Jika responden melakukan 

semua (3 ketentuan) diet 3 J 

(Jumlah, Jenis, Jadwal) 

2. Tidak Baik 

Jika responden tidak melakukan 

1 atau lebih dari 3 ketentuan 

diet 3 J (Jumlah, Jenis, Jadwal) 

Nominal 
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Usia  

 

 

Tingkat kematangan penderita diabetes melitus mengenai 

cara berfikir dan menerima informasi diabetes yang 

mempengaruhi pola pikir. 

Kuesioner 1. Dewasa Awal (18-39 tahun) 

2. Dewasa Tengah (40-60 tahun) 

Nominal 

Jenis Kelamin Perbedaan identitas seksual penderita diabetes melitus yang 

mempengaruhi pola pikir 

Kuesioner 1. Laki – laki  

2. Perempuan 

Nominal 

Pendidikan Kematangan tingkat pengetahuan klien berkaitan dengan 

pengelolaan keluhan diabetes melitus. 

Kuesioner  1. Pendidikan Dasar (SMP – 

SMA) 

2. Pendidikan Tinggi (PT) 

Nominal 

Pekerjaan  Aktivitas yang dilakukan responden dalam mendapatkan 

penghasilan serta dapat mempengaruhi kodisi kesehatan. 

Kuesioner  1. Bekerja (Wiraswasta,  PNS, 

Petani) 

2. Tidak Bekerja (Ibu RT, 

pensiunan) 

Nominal 

Pendapatan Penghasilan yang didapatkan penderita diabetes untuk 

memenuhi kebutuhan diri dan keluarga yang mempengaruhi 

dalam pengelolaan kesehatan. 

Kuesioner 1. < 1.400.000 

2. ≥ 1.400.000 

Nominal 

Lama menderita 

DM 

Waktu mulai pasien terdeteksi / menderita diabetes melitus 

sampai sekarang (tahun). 

Kuesioner  1. < 5 tahun 

2. ≥ 5 tahun 

Nominal 

Edukasi 

sebelumnya / yang 

pernah didapatkan 

Pendidikan kesehatan / pengetahuan tentang  pengaturan 

makan /diet pada penderita diabetes melitus yang diperoleh 

penderita diabetes melitus sebelumnya. 

Kuesioner 1. Belum  

2. Sudah  

Nominal 

Aktivitas Kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh penderita diabetes 

melitus berdasarkan jenis pekerjaannya. 

 1. Ringan (ibu RT, Wiraswasta, 

PNS, pensiunan) 

2. Berat (Petani) 

Nominal 

IMT Indikator sederhana dari korelasi antara tinggi badan (TB) 

dan berat badan (BB) pada penderita diabetes melitus. 

Kuesioner 1. Normal (18,5 - 25) 

2. Tidak Normal (< 18,5 dan > 25) 

Nominal 
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F. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen, alat 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen berupa : 

1. IMT 

Pengumpulan data BB dan TB responden dilakukan untuk menghitung 

kebutuhan energi dan zat gizi responden. Pengambilan data BB dilakukan 

menggunakan timbangan injak digital Camry dengan keakuratan sampai 

0,1 kg. Sedangkan data TB diperoleh dengan menggunakan alat pengukur 

tinggi badan yaitu Microtoise Staturmeter dengan keakuratan 0,1 cm. 

Kedua alat tersebut sudah diuji coba dan dikalibrasi ulang untuk menjaga 

keakuratannya.  

2. Instrumen data edukasi 

Instrumen data edukasi berupa Booklet panduan edukasi yang disusun 

oleh peneliti, berisi tentang perencanaan dan pengaturan makan / diet, 

pada penderita diabetes melitus yang digunakan sebagai panduan dalam 

melakukan edukasi. Pengujian booklet dilakukan dengan uji expert 

judgement (uji pakar) oleh 2 pakar ahli gizi. 

3. Instrumen kuesioner penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data 

ada dua macam yang terdiri dari :  

a. Kuesioner karakteristik demografi responden yang berfungsi untuk 

mengetahui usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, penghasilan,  

lama pasien menderita DM, aktivitas, edukasi sebelumnya dan nilai 

BB serta TB). Kuesioner untuk mengukur karakteristik responden 
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diadopsi dari kuesioner penelitian Riskesdas Nasional tahun 2010 

(Kemenkes RI, 2010) dan mengacu pada penelitian Sucipto (2014) 

yang dimodifikasi dengan mengubah beberapa pertanyaan dan 

alternatif jawaban (lampiran 5). 

b. Kuesioner pengetahuan diet DM pada penderita diabetes melitus yang 

terdiri dari 10 item pertanyaan. Kuesioner pengetahuan ini 

mengadopsi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adibe et 

al (2011) yang telah dimodifikasi oleh peneliti (lampiran 6). 

Penetapan nilai pengetahuan berdasarkan total skor yang benar yang 

diperoleh setiap jawaban yang benar dibagi dengan jumlah soal 

kemudian dikalikan dengan 100%. Jawaban benar diberi nilai 1 dan 

jawaban salah diberi nilai 0. Pengetahuan yang dimiliki oleh 

seseorang dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu : baik apabila 

responden mendapat skor > skor 75, tidak baik : apabila responden 

mendapat skor ≤ skor 75. 

c. Kuesioner sikap diet DM pada penderita diabetes melitus yang terdiri 

dari 16 item pernyataan tentang diet/pengaturan makan pada penderita 

diabetes melitus. Kuesioner ini mengadopsi dari penelitian Novitasari 

(2009) yang juga telah dimodifikasi oleh peneliti (lampiran 7). 

Pengukuran sikap dengan kuesioner menggunakan skala Likert yang 

terdiri dari 16 pernyataan yang terdiri dari: pernyataan favourable 

pada no. 1 – 8 dan pernyataan unvafourable pada no. 9-16. Pernyataan 

favourable jawaban sangat tidak setuju (STS) diberi skor 0, tidak 
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setuju (TS) diberi skor 1, setuju (S) diberi skor 2, dan sangat setuju 

(SS) diberi skor 3. Pernyataan unfavourable jawaban sangat tidak 

setuju (STS) diberi skor 3, tidak setuju (TS) diberi skor 2, setuju (S) 

diberi skor 1, dan sangat setuju (SS) diberi skor 0. Berdasarkan total 

skor yang diperoleh dari 10 pernyataan, maka skor tertinggi adalah 48, 

skor terendah 0, skor acuan untuk menentukan sikap yaitu 32 

(diperoleh dari pilihan setuju (pernyataan positif) dan pilihan tidak 

setuju (pernyataan negatif) dengan nilai 2 dikalikan dengan jumlah 

soal, jadi skornya 32), dikategorikan berdasarkan Sugiyono (2010). 

Penetapan nilai sikap : baik, apabila responden mendapat skor ≥ skor 

32, tidak baik : apabila responden mendapat skor < skor 32. 

d. Instrumen untuk mengukur perilaku pengaturan makan pada penderita 

diabetes melitus dengan menggunakan Form Food Recall (FFR) 1 x 

24 jam. Peneliti melakukan penimbangan berat badan dan tinggi 

badan terlebih dahulu untuk menentukan standar diet klien 

berdasarkan indeks masa tubuh (IMT). Metode food recall 1 x 24 jam 

digunakan untuk mencatat jumlah bahan makanan yang dikonsumsi 

pada periode 24 jam yang lalu. Form Food recall 1 x 24 jam 

dimodifikasi dari Gibson (2005) yang mengacu pada penelitian 

Sucipto (2004), dengan cara mengganti daftar bahan makanan yang 

disesuaikan dengan bahan makanan atau jenis makanan tertentu yang 

biasa dikonsumsi masyarakat dan penderita diabetes melitus di 
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Indonesia. Peneliti melakukan penghitungan kalori responden secara 

manual dibantu oleh ahli gizi. 

Hasil ukur : 

a. Baik, apabila pasien melakukan pengaturan makan sesuai dengan 

ketentuan 3 J, diantaranya : 

1) Sesuai jumlah, yaitu standar diet klien DM yang gemuk 1100 

kalori – 1500 kalori, diet klien berat badan normal 1700 kalori 

– 1900 kalori, diet klien DM yang kurus 2100 kalori – 2500 

kalori. 

2) Sesuai jenis, yaitu pasien mengkonsumsi jenis bahan makanan 

yang dianjurkan, jenis bahan makanan yang diperbolehkan 

tetapi dibatasi, dan tidak mengkonsumsi / menghindari jenis 

bahan makanan yang harus dihindari. 

3) Sesuai jadwal; pasien melakukan diet sesuai dengan jadwal 

yang sudah dianjurkan dan dengan interval/jarak minimal 3 jam 

antara makanan selingan dengan makan besar. 

b. Tidak Baik, apabila pasien tidak melakukan 1 atau lebih dari 

ketentuan diet 3 J : 

1) Tidak sesuai jumlah yaitu : diet klien DM yang gemuk < 1100 

kalori atau > 1500 kalori, diet klien berat badan normal < 1700 

kalori atau > 1900 kalori, diet klien DM yang kurus < 2100 

kalori atau > 2500 kalori. 
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2) Tidak sesuai jenis, yaitu pasien mengkonsumsi jenis bahan 

makanan yang dianjurkan, jenis bahan makanan yang 

diperbolehkan tetapi dibatasi, akan tetapi pasien mengkonsumsi 

/ tidak menghindari jenis bahan makanan yang harus dihindari. 

3) Tidak sesuai jadwal yaitu pasien tidak melakukan diet sesuai 

dengan jadwal yang sudah dianjurkan dan jarak antara makanan 

selingan dengan makan besar kurang atau lebih dari 3 jam. 

 

G. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Instrumen penelitian yang berupa booklet panduan edukasi dan 

kuesioner dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Booklet dan kuesioner dalam 

penelitian ini telah melalui expert judgement (uji pakar) oleh 2 pakar ahli gizi 

dengan hasil dinyatakan layak / relevan untuk digunakan. Setelah melalui uji 

expert/pakar, selanjutnya peneliti melakukan construct validity yang 

dilakukan pada 20 penderita diabetes melitus tipe 2 yang berada di wilayah 

Puskesmas Kendal 01 yang mempunyai karakteristik yang sama dengan 

responden. Uji validitas ini diperoleh hasil seluruh komponen kuesioner pada 

pengetahuan dan sikap dinyatakan valid ditandai dengan nilai r  untuk 

pengetahuan (0,566 – 0,846) dan sikap (0,552 – 0,899) yang mana nilai r 

tersebut lebih dari 0,444 (hasil uji validitas terlampir). Nilai r- tabel untuk 

responden 20 orang pada α = 5% adalah 0,444 (Hastono, 2007). 

Hasil uji reliabilitas kuesioner pada penelitian ini yang berupa 

pengetahuan didapatkan nilai cronbach’s alpha sebesar (0,881 – 0,899), 
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sedangkan sikap sebesar (0,925 – 0,935), dimana berdasarkan angka 

reliabilitas tersebut menyatakan bahwa kuesioner yang digunakan dinyatakan 

reliabel / valid (hasil uji reliabilitas terlampir). 

 

H. Cara Pengumpulan Data 

Sebelum melakukan penelitian, ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh 

peneliti, diantaranya sebagai berikut : 

1. Minggu I terdiri dari beberapa kegiatan, diantaranya : 

a. Tahap persiapan 

1) Melakukan sosialisasi kegiatan penelitian kepada kepala 

puskesmas kendal 02 dan perawat. Sosialisasi yang dilakukan 

berupa penjelasan tentang tujuan kegiatan penelitian, lama 

penelitian dan kegiatan pelaksanaan penelitian secara umum. Pada 

kegiatan sosialisasi peneliti sekaligus melakukan perekrutan 

asisten peneliti. Peneliti menggunakan 2 asisten peneliti, yaitu 

perawat dan ahli gizi.  

2) Asisten peneliti yang terpilih kemudian diberi lembar inform 

consent / kesediaan menjadi asisten peneliti dan lembar tugas 

asisten peneliti  yang berisikan tentang rincian tugas sebagai 

asisten peneliti selama penelitian. Selain itu, asisten peneliti juga 

diberikan booklet sebagai panduan edukasi. 

3) Rincian tugas asisten peneliti dimulai dari peneliti telah 

melakukan penyamaan persepsi dengan ahli gizi dan asisten 
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peneliti tentang materi edukasi. Tugas asisten peneliti yaitu 

membantu peneliti melakukan perekrutan responden sesuai 

dengan kriteria yang telah ditetapkan, melakukan pengumpulan 

data berupa kuesioner pengetahuan dan sikap, form Food Recall 

1x24 jam, membantu peneliti dalam melakukan penimbangan BB, 

pengukuran TB, penghitungan IMT dan pengumpulan data. 

Sedangkan ahli gizi bertugas membantu peneliti dalam melakukan 

penghitungan kebutuhan kalori secara manual pada kelompok 

intervensi. Selanjutnya pada akhir sesi penelitian / pelaksanaan 

post-test, asisten peneliti ini kembali membantu peneliti dalam 

pelaksanaan post-test. 

b. Tahap pemilihan sampel 

Peneliti bekerjasama dengan asisten peneliti mengidentifikasi 

penderita diabetes melitus yang aktif melakukan kontrol / pemeriksaan 

kesehatan ke Puskesmas Kendal 02 sesuai dengan kriteria inklusi dan 

eksklusi, kemudian membagi kelompok intervensi dan kelompok 

kontrol dengan cara memberi nomor urut pada daftar penderita 

diabetes melitus yang didapatkan, kemudian secara acak melakukan 

pengambilan nomor yang telah ditulis, selanjutnya peneliti membagi 

nomor ganjil sebagai kelompok intervensi dan nomor genap sebagai 

kelompok kontrol sampai jumlah sampel yang ditentukan. Membuat 

daftar calon responden yang mengikuti program penelitian ini.  

 



79 
 

 
 

2. Minggu II dan III terdiri dari beberapa kegiatan penelitian, diantaranya : 

a. Tahap pelaksanaan 

Pelaksanaan edukasi yang dimulai dari penandatanganan inform 

consent, pengisian kuesioner dan penimbangan BB dan TB pada 

kelompok intervensi dan kelompok kontrol dilakukan pada waktu 

yang berbeda. Berikut tahap pelaksanannya : 

1) Responden kelompok intervensi dan kelompok kontrol diberikan 

penjelasan tentang prosedur penelitian, keuntungan dan kerugian 

penelitian. Jika responden menyetujui penelitian, maka responden 

diberi lembar informed consent untuk ditandatangani. 

2) Langkah selanjutnya, responden kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol dilakukan pengukuran berat badan (BB) dan 

tinggi badan (TB) untuk mengetahui nilai IMT. 

3) Peneliti meminta responden kelompok intervensi dan kelompok 

kontrol mengisi kuesioner karakteristik demografi meliputi usia, 

jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, lama 

menderita DM dan aktivitas pasien dan edukasi sebelumnya, 

kemudian dilakukan pre-test dengan mengisi lembar kuesioner 

yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait pengetahuan, 

sikap pengaturan makan dan wawancara dengan menggunakan 

Form Food Recall 1x24 jam untuk mengetahui perilaku 

pengaturan makan. Setelah mengisi form, responden diminta 

menyerahkan kembali form pre-test yang telah diisi. 
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4) Responden pada kelompok intervensi menerima edukasi yang 

dilakukan dengan metode ceramah secara berkelompok, terdiri 

dari 4 pertemuan, masing-masing pertemuan dengan waktu 60 

menit, yang berisi tentang : 

(a) Diit / pengaturan makan pada penderita diabetes melitus yang 

diawali dengan memberikan penjelasan tentang perencanaan 

dan pengaturan makan / diet, standar diet pada penderita 

diabetes melitus yang dilakukan sebanyak 2x pertemuan 

dalam waktu selama kurang lebih 60 menit pada masing-

masing pertemuan yang meliputi pembukaan 5 menit, 

ceramah / menjelaskan materi selama 45 menit, terminasi 10 

menit pada minggu ke-2 dan ke-3. 

(b) Penghitungan kebutuhan kalori dan perencanaan daftar 

menu diet pada penderita diabetes melitus sesuai kebutuhan 

kalori dan sesuai dengan standar diet pada penderita 

diabetes melitus dengan menggunakan food model yang 

dilakukan bersama ahli gizi. Edukasi dilakukan sebanyak 2x 

pertemuan dalam waktu selama kurang lebih 60 menit pada 

masing-masing pertemuan yang meliputi pembukaan 5 

menit, ceramah / menjelaskan materi selama 45 menit, 

terminasi 10 menit pada minggu ke-2 dan ke-3. 
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5) Responden kelompok kontrol tidak diberikan edukasi diet oleh 

peneliti, tetapi diberikan program perawatan standar sesuai 

rutinitas/jadwal di puskesmas kendal 02. 

3. Minggu IV : 

a. Peneliti mengumpulkan kembali responden (kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol) untuk pelaksanaan post-test.  

b. Kelompok intervensi dan kelompok kontrol diberikan kusioner 

pengetahuan dan sikap diet DM pada penderita diabetes melitus, dan 

form Food recall 1 x 24 jam untuk mengukur perilaku pengaturan 

makan pada penderita diabetes melitus. 

c. Peneliti juga memberikan edukasi dan booklet pada kelompok kontrol 

setelah peneliti melakukan post-test. 
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Skema Tehnik Pengumpulan Data 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3  Kerangka Kerja penelitian pengaruh Edukasi diet terhadap 

pengetahuan, sikap dan perilaku pengaturan makan pada penderita 

DM tipe 2 

Tahap Persiapan 

Menentukan Populasi 

Menentukan sampel yang sesuai dengan kriteria inklusi 

Simple random sampling 

Kelompok kontrol  Informed Consent Kelompok intervensi  

Tahap Pelaksanaan 

Kelompok kontrol  Kelompok intervensi  

Mengisi kuesioner tentang data demografi (usia, jenis kelamin, pendidikan, 

pekerjaan, penghasilan, lama menderita DM, edukasi sebelumnya, TB, BB, dan 

Kuesioner tentang  pengetahuan, dan sikap serta pengisian form food recall 1x 24 

jam sebagai penilaian pre test 

Kelompok kontrol n=20 responden 

tidak diberikan edukasi diet tetapi 

diberikan program perawatan 

standar sesuai rutinitas/jadwal di 

puskesmas kendal 02. 

Kelompok intervensi n=20 responden 

diberikan edukasi diet dengan media 

booklet dilakukan secara kelompok 

dengan metode ceramah dan individual 

yang diberikan selama 4 x 60 menit dalam 

waktu dan materi yang berbeda. 

Kelompok kontrol  Kelompok intervensi  

Analisis dengan uji statistik Mann-Whitney 

Hasil hipotesis diterima jika p < 0,05 

MINGGU I 

MINGGU II & III 

MINGGU IV 
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I. Pengolahan dan Metode Analisa Data 

1. Pengolahan data 

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

memberi kode (coding) 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. Jawaban 

yang tidak jelas atau butir pertanyaan yang tidak diisi, responden diminta 

untuk melengkapinya. Coding adalah pemberian kode dilakukan untuk 

mempermudah pengolahan data. Contoh pemberian kode pada penelitian 

ini adalah R untuk responden. Tahap tabulating disesuaikan dalam bentuk 

tabel sesuai dengan variabel-variabel yang diukur. 

 

2. Analisa data 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas merupakan salah satu uji mendasar yang 

dilakukan sebelum melakukan analisa data lebih lanjut / lebih dalam, 

data yang normal dijadikan landasan dalam beberapa uji statistik. 

Teknik yang digunakan untuk uji normalitas dalam penelitian ini adalah 

Shapiro Wilk karena jumlah responden < 50, dikatakan normal jika p 

value ≥ 0,05. Hasil uji normalitas data pada kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini : 
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Hasil Uji Normalitas 

Nama Variabel Sig. Keterangan 

Pengetahuan   

Pre Intervensi 0,327 Normal 

Post intervensi 0,004 Tidak Normal 

Pre Kontrol 0,148 Normal 

Post Kontrol 0,148 Normal 

Sikap   

Pre Intervensi 0,000 Tidak Normal 

Post intervensi 0,056 Normal 

Pre Kontrol 0,000 Tidak Normal 

Post Kontrol 0,000 Tidak Normal 

Perilaku    

Pre Intervensi 0,000 Tidak Normal 

Post intervensi 0,000 Tidak Normal 

Pre Kontrol 0,000 Tidak Normal 

Post Kontrol 0,000 Tidak Normal 

Tabel 3.2 Uji Normalitas Data Pengaruh Edukasi Diet terhadap Pengetahuan, 

Sikap dan Perilaku Pengaturan Makan pada Penderita DM Tipe 2 

 

b. Analisis Univariat 

Hasil pengambilan data dilakukan analisis deskriptif untuk 

variabel karakteristik responden (umur, jenis kelamin, pendidikan, 

pekerjaan, penghasilan, aktivitas, lama menderita DM, Indeks Masa 

Tubuh). Data kategorik seperti karakteristik dilihat dari persentase dan 

frekuensi. Variabel pengetahuan, sikap dan perilaku pada kelompok 

kontrol maupun kelompok intervensi juga disajikan dalam bentuk 

diagram batang. 

c. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat pada penelitian ini dilakukan dengan 

menganalisa kedua kelompok yaitu kelompok intervensi dan kelompok 

kontrol. Analisis dilakukan untuk mengetahui pengaruh edukasi diet 

terhadap pengetahuan, sikap dan perilaku dengan menggunakan uji 
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statistik mann-whitney. Berikut ini disajikan tabel uji statistik yang 

digunakan dalam penelitian ini : 

Independen Dependen Uji Statistik 

Pemberian 

edukasi 

Pengetahuan, sikap dan perilaku 

sebelum dan sesudah intervensi 

pada kelompok intervensi. 

Wilcoxon signed ranks 

test 

Pemberian 

edukasi 

Pengetahuan, sikap dan perilaku 

sebelum dan sesudah intervensi 

pada kelompok kontrol. 

Wilcoxon signed ranks 

test 

Pemberian 

edukasi 

Pengetahuan, sikap dan perilaku 

sebelum dan sesudah intervensi 

antara kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol. 

Mann – Whitney test 

Tabel 3.3 Uji Statistik Pengaruh Edukasi Diet terhadap Pengetahuan, Sikap dan 

Perilaku Pengaturan Makan pada Penderita DM Tipe 2 

 

J. Etika Penelitian 

Suatu penelitian mengutamakan etika penelitian untuk menjaga 

integritas dan keutuhan peneliti dan melindungi subyek penelitian dari 

pelanggaran hak asasi manusia. Peneliti mengajukan permohonan keterangan 

kelayakan etik penelitian kepada Komite Etik Penelitian Fakultas Kedokteran 

dan Ilmu Kesehatan Program Studi Magister Keperawatan Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. Peneliti mendapatkan ijin etik dengan nomor 

surat : 222/EP-FKIK-UMY/VI/2016. 

Penelitian ini juga harus memenuhi beberapa prinsip etik dan 

pemberian informed concent pada pasien sebelum dilakukan penelitian. 

1. Informed consent (lembar persetujuan) 

Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian kepada responden. 

Setelah mengerti maksud dan tujuan penelitian, responden diberikan 
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informed consent baik kelompok kontrol maupun kelompok perlakuan 

dan meminta tanda tangan apabila mereka bersedia untuk diteliti.  

2. Anonymity (tanpa nama) 

Nama responden tidak dicantumkan dalam lembar pengumpulan data, hal 

ini bertujuan menjaga kerahasiaan responden. Namun, untuk mengetahui 

keikutsertaan responden, peneliti cukup menggunakan kode pada 

masing-masing lembar pengumpulan data. 

3. Confidentiality (kerahasiaan) 

Informasi yang telah diperoleh dari responden akan dijamin 

kerahasiaannya oleh peneliti. Peneliti hanya akan menyajikan informasi 

terutama dilaporkan pada hasil riset. 

4. Beneficiency (manfaat) 

Manfaat diit /pengaturan makan pada pasien DM dari hasil penelitian ini 

akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan 

perilaku pada  penderita DM. 

5. Non maleficiency (tidak merugikan) 

Diit pada pasien DM berpedoman pada prinsip minimum risk (rendah 

resiko) sehingga secara minimal menimbulkan masalah pada responden. 

6. Veracity (kejujuran) 

Responden diminta menjawab pertanyaan dalam kuesioner dengan jujur 

dan hasil yang didapatkan selama pengumpulan data merupakan hasil 

sesuai kenyataan dan kejujuran. 
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7. Justice (keadilan) 

Responden diperlakukan secara adil baik sebelum, selama, dan sesudah 

keikutsertaannya dalam penelitian tanpa adanya diskriminasi. 


