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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

teknik pendekatan korelasional. Penelitian dengan teknik korelasional merupakan 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan variabel efikasi 

diri (X) dengan variabel kepatuhan pengobatan (Y). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

Variabel Bebas (X)  : Efikasi Diri  

Variabel Terikat (Y)  : Kepatuhan Pengobatan 

 

C. Definisi Operasional 

 Dalam penelitian ini defenisi operasional variabel yang diteliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Kepatuhan Pengobatan 

Kepatuhan pengobatan adalah perilaku penderita diabetes dalam 

mengikuti anjuran atau rekomendasi yang diberikan oleh praktisi medis yang 

dilakukan secara sukarela dalam melakukan pengobatan baik secara 

farmakologi dan non farmakologi, seperti menjalani pengobatan dengan cara 

disiplin minum obat, melakukan diet, dan control gula darah secara rutin, serta 

melaksanakan nasehat untuk control ke dokter secara rutin, melakukan 

olahraga dan menjaga kebersihan diri, guna tercapainya tujuan pengobatan 
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yang diinginkan. Kepatuhan pengobatan diukur menggunkan skala kepatuhan 

pengobatan yang diambil dari aspek-aspek kepatuhan pengobatan dari Niven 

dengan respon jawaban dari sangat sesuai (SS) sampai sangat tidak sesuai 

(STS). 

 

2. Efikasi diri  

Efikasi diri adalah keyakinan penderita diabetes terhadap 

kemampuannya dalam melakukan tugas-tugas tertentu seperti diet dan 

mengontrol  kaki, kontrol ke dokter atau melakukan pengobatan medis dan 

latihan fisik, untuk mencapai  suatu tujuan dan mampu mengatasi hambatan 

dalam situasi tertentu. Efikasi diri diukur menggunakan skala Diabetes 

Manegement Self Efficacy yang dikembangkan oleh Kara dkk (2006) 

berdasarkan  pada aspek-aspek yang dicetuskan oleh Bandura yaitu dimensi 

tingkat (level), dimensi generalisasi (generality) dan dimensi kekuatan 

(strength) dan  kemudian  mengacu  pada  tiga faktor yaitu : faktor  kontrol 

diet dan kaki, faktor perawatan medis dan olahraga dengan menggunakan 

respon jawaban dari sangat sesuai (SS) sampai Sangat Tidak sesuai (STS). 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2002). 

Populasi penelitian merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek 

atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 
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(Sugiyono, 2013). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh penderita 

diabetes melitus tipe 2 yang menjalani rawat jalan di UPTD Kesehatan 

Perawatan Sungai Buluh yang berjumlah 84 orang yang tersebar pada 4 desa 

dibawah wilayah kerja UPTD Kesehatan perawatan sungai buluh, yaitu desa 

Sungai Buluh yang berjumlah 23 orang, desa Simpang Raya berjumlah 19 

orang, desa Sumber Jaya berjumlah 12 orang dan desa Muara Bahan 

berjumlah 30 orang.  

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

random sampling. Menurut Idrus (2009) random sampling adalah tenik 

sampling yang digunakan oleh peneliti jika populasi diasumsikan homogen 

sehingga sampel dapat diambil secara acak. Dalam random sampling, setiap 

subjek mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sempel penelitian. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan cara sampling acak sederhana, yaitu 

penentuan sampel dengan cara  melakukan undian terhadap populasi. Sampel 

dalam penelitian ini adalah 54 penderita diabetes mellitus tipe 2 yang 

melakukan rawat jalan di UPTD Kesehatan Perawatan Sungai Buluh, 

Kecamatan Singing Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi.  

Prosedur pengambilan sampel dilakukan dengan cara undian. Cara 

undian meminimalkan ketidakadilan dalam memilih sampel,dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 
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a. Peneliti menuliskan nama desa pada kertas kecil, menggulung kertas 

tersebut, lalu memasukkan dalam botol.  

b. Mengocok botol dan mengeluarkan  3 gulungan kertas maka yang keluar 

yaitu desa 1,3, dan 4 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah dengan metode skala. 

1. Skala Kepatuhan Pengobatan 

Skala ini mengukur variabel kepatuhan pengobatan. Skala akan 

disusun menggunakan indikator-indikator yang diungkapkan oleh Niven 

tentang aspek-aspek kepatuhan pengobatan. Skala pengobatan ini dibuat 

sendiri oleh peneliti yang dibuat dalam bentuk skala Likert yang dibuat dalam 

empat alternatif jawaban dengan menghilangkan jawaban netral untuk 

menghindari jawaban subjek yang mengelompok. 

Skor untuk setiap alternatif jawaban pada aitem adalah dalam bentuk 

skala ordinal yang diberikan bobot 4-1 untuk aitem positif (Favourable)  atau 

aitem yang mendukung pada subjek yaitu : Sangat Sesuai (SS) : 4, Sesuai (S) : 

3, Tidak Sesuai (TS) : 2, Sangat Tidak Sesuai (STS) : 1. Sedangkan 

pernyataan dalam skala yang mengandung kecenderungan negatif 

(Unfavourable) atau pernyataan yang tidak mendukung subjek diberi nilai 

sebagai berikut: Sangat Sesuai (SS) : 1, Sesuai (S) : 2, Tidak Sesuai (TS) : 3, 

Sangat Tidak Sesuai (STS) : 4. 
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Skor total diperoleh dengan menjumlahkan skor yang diperoleh subjek 

pada setiap butir skala. Tingginya skor yang diperoleh subjek menunjukkan 

tingginya kepatuhan pengobatan yang dimiliki oleh diabetesi dan sebaliknya 

rendahnya skor menunjukkan rendahnya kepatuhan pengobatan diabetesi. 

Tabel 3.2 

Blue Print Skala Kepatuhan Pengobatan (Y)  Sebelum Try Out  

Aspek Indikator Nomer item Jumlah 

F UF 

Menjalani 

pengobatan 

1. Disiplin minum obat  

2. Diet  

3. Kontrol gula darah 

1,7,13,21 

10,18,33 

20,29,36 

27,31 

3,9,25 

8,14,22 

6 

6 

6 

Melaksanakan 

nasehat 

1. Kontrol ke dokter 

2. Olahraga teratur 

 

3. Menjaga kebersihan 

 

2,28 

4,511,17,19,

32,38 

6,30 

15,24 

12,23,26,

35 

16,34,37 

4 

11 

 

5 

Jumlah 38 

*keterangan: F = Favourable, UF = Unfavourable 

 

2. Skala Efikasi Diri  

Skala efikasi diri disusun berdasarkan indikator dari teori Bandura 

yang mengacu pada aspek-aspek dimensi tingkat (level), dimensi generalisasi 

(generality) dan dimensi kekuatan (strength) dan kemudian mengacu pada tiga 

faktor yaitu : faktor diet dan mengontrol kaki, faktor perawatan medis atau 

kontrol dan latihan fisik. Desain skala efikasi diri menggunakan modifikasi 

model skala diabetes manegement self efficacy, dan hanya mengungkap 

pernyataan Favourable dengan menghilangkan respon jawaban netral untuk 

menghindari jawaban subjek yang mengelompok. 

Skor untuk setiap alternatif jawaban pada aitem adalah dalam bentuk 

skala ordinal yang diberikan bobot 4-1 untuk aitem positif (Favourable)  atau 
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aitem yang mendukung pada subjek yaitu : Sangat Sesuai (SS) : 4, Sesuai (S) : 

3, Tidak Sesuai (TS) : 2, Sangat Tidak Sesuai (STS) : 1 

Skor total diperoleh dengan menjumlahkan skor yang diperoleh subjek 

pada setiap butir skala. Tingginya skor yang diperoleh subjek menunjukkan 

tingginya efikasi diri yang dimiliki oleh diabetesi dan sebaliknya rendahnya 

skor menunjukkan rendahnya efikasi diri diabetesi. 

Tabel 3.3 

Blue Print Skala Efikasi Diri (X)  Sebelum Try Out 

Indikator Nomer item Jumlah 

F UF 

Diet dan mengontrol kaki 

 

1,3,6,7,9,12,13,14, 

15,16,17 

- 11 

Kontrol atau pengobatan 

medis  

5,10,2,4 - 4 

Latihan fisik 8,18,11 - 3 

Jumlah                                                                                        18 

*keterangan: F = Favourable, UF = Unfavourable 

 

F. Validitas dan Reliabilitas 

 Suatu skala dikatakan dapat digunakan dalam penelitian apabila 

dinyatakan valid (shahih) dan reliabel (andal) menurut statistik tertentu melalui uji 

coba (try out) terlebih dahulu. Uji coba skala ini dimaksudkan untuk menentukan 

validitas dan reliabilitas skala penelitian. Dengan kata lain agar butir-butir 

pernyataan dalam kedua skala benar-benar dapat mengukur apa yang ingin diukur. 

1. Uji Coba Alat Ukur 

Sebuah skala dapat digunakan apabila dikatakan valid dan reliabel 

berdasarkan statistik dengan melalui uji coba (try out) terlebih dahulu kepada 

sejumlah subjek yang memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik 

sampel penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat 
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validitas dan reliabilitas alat ukur yang digunakan sehingga diperoleh aitem 

aitem yang layak digunakan sebagai alat ukur. 

 Uji coba (try out) dilakukan pada penderita diabetes mellitus tipe 2 

yang melakukan rawat jalan di UPTD kesehatan perawatan sungai buluh 

sebanyak 30 orang. Dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2018 sampai 11 

Februari 2018. Alat ukur yang diuji cobakan adalah skala kepatuhan 

pengobatan dan skala efikasi diri. Skala kepatuhan pengobatan terdiri dari 38 

aitem yang mencakup  2 aspek. Skala efikasi diri terdiri dari 18 aitem yang 

terdiri dari 3 aspek. Setalah melakukan uji coba maka selanjutnya akan dinilai 

dan melakukan pengujian validitas dan realibilitas dengan bantuan komputer 

dengan aplikasi Statistical Product and Service Solutions (SPSS) 23.0 for 

Window. 

2. Validitas  

Menurut Azwar (2012), validitas yang berasal dari kata validity 

merupakan hal yang berkaitan dengan ketepatan dan kecermatan suatu 

instrument pengukuran (tes) dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dapat 

dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila tes tersebut menjalankan 

fungsi ukurnya, atau memberkan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai 

dengan maksud dikenakannya tes tersebut. 

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi, yaitu 

untuk menunjukkan sejauhmana aitem-aitem dalam tes mencakup keseluruhan 

kawasan isi yang hendak diukur oleh tes tersebut. Validitas diestimasi lewat 
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pengukuran terhadap isi tes dengan analisis rasional atau kriteria judgment 

yang dalam hal ini dilakukan oleh pembimbing dan narasumber seminar. 

3. Daya Beda aitem 

Azwar (2012), menyatakan bahwa kriteria pemilihan aitem 

berdasarkan korelasi aitem-total, biasanya digunakan batasan >0,30. Semua 

aitem yang mencapai koefisien korelasi mimimal 0,30 daya bedanya dianggap 

memuaskan, sedangkan aitem dengan koefisen kurang dari 0,30 dapat 

diinterpretasikan sebagai aitem yang memiliki daya beda rendah. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan koefisien korelasi aitem total 0,30. 

Pada skala efikasi, berdasarkan hasil uji coba yang telah dilaksanakan 

aitem skala efikasi diri yang dinyatakan valid berjumlah 10 aitem dan terdapat 

8 aitem yang gugur dengan daya beda bergerak dari 0,320 sampai 0,741. Blue 

print hasil uji daya beda aitem skala efikasi diri pada tabel 3.4 sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Blue print Hasil Uji Daya Beda Aitem Skala Efikasi Diri 

No Aspek No aitem 
Butiraitem 

Valid Gugur 

1. Diet dan 

mengontrol 

kaki 

1,3,6,7,9,12,13,14, 

15,16,17 

1,6,9,12,13,15,16,17 3,7,14, 

2. Kontrol atau 

pengobatan 

medis 

2,4,5,10 10 2, 4,5 

3. Latihan fisik 8,11,18 8 11,18, 

Jumlah Aitem 18 10 8 

  

Pada skala kepatuhan pengobatan berdasarkan hasil uji daya beda 

diperoleh  aitem skala kepatuhan pengobatan yang dinyatan valid berjumlah 

20 aitem dan yang gugur berjumlah 18 dengan daya beda bergerak dari 0,318 
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sampai 0,755. Blue print hasil uji daya beda aitem skala kepatuhan 

pengobatan, sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Blue print Hasil Uji Daya Beda Aitem Skala Kepatuhan Pengobatan 

No Aspek Indikator No aitem Butir aitem 

Valid Gugur 

1.  Menjalani 

pengobatan 

a. Disiplin  

minum 

obat 

1,7,13,21,27,31 

 

 

7,27,31 

 

 

1,13,21 

 

 

b. Diet 

 

3,9,10,18,25,33 3,10 9,18,25,33 

c. Kontrol 

gula darah 

 

8,14,20,22,29,36 8,20,22,36, 14,29 

2.  Melaksana

kan nasehat 

a. Kontrol 

kedokter 

2,15,24,28 

 

15,28 

 

2,24 

 

b. Olahraga 4,5,11,12,17,19, 

23,26,32,35,38 

 

4,11,12,17,26,

32,35,38 

5,19,23 

 

c. Menjaga 

kebersihan 

6,16,30,34,37 34 6,16,30,37 

Jumlah Aitem                               38 20 18 

 

Berdasarkan uji daya beda aitem yang baik dan yang gugur, maka 

disusun kembali blue print skala efikasi diri dan skala kepatuhan pengobatan 

yang akan digunakan untuk penelitian. Uraiannya dapat dilihat secara rinci 

dalam table 3.6 untuk skala efikasi diri dan table 3.7 untuk skala kepatuhan 

pengobatan, sebagaiberikut: 
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Tabel 3.6 

Blue Print Skala Efikasi Diri Untuk Penelitian 

No Aspek Aitem Jumlah 

Favorable  Unfavorable  

1.  Diet dan mengontrol kaki 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 - 8 

2.  Kontrol atau pengobatan 

medis 

9 - 1 

3.  Latihan fisik 10 - 1 

Total 10 

 

Tabel 3.7 

Blue Print Skala Kepatuhan Pengobatan Untuk Penelitian 

No Aspek Indikator Aitem Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1. Menjalani 

pengobatan 

a. Disiplin 

minum obat 

 

1 

 

6,7 

 

3 

 

  b. Diet 

 

2 8 2 

c. Kontrol 

gula darah 

 

3,4 9,10 4 

2. Melaksanakan 

nasehat 

a. Kontrol 

kedokter 

5 

 

16 

 

2 

 

b. Olahraga 

 

11,12,13,1

4,15 

17,18,19 

 

8 

 

c. Menjaga 

kebersihan 

 

 

 

20 1 

   Total 20 

 

4. Reliabilitas  

Reliabilitas berasal dari kata reliability, pengukuran yang memiliki 

reliabilitas tinggi maksudnya adalah pengukuran yang dapat menghasilkan 

data yang reliabel. Walaupun reliabilitas mempunyai berbagai nama lain 

seperti keterpercayaan, keajengan, konsistensi, kestabilan, dan sebagainya 

namun ide pokok dalam konsep reliabilitas adalah sejauhmana hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya (Azwar, 2012). 
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Dalam aplikasinya, reliabilitas dinyatakan oleh nilai koefisien 

reliabilitas yang angkanya berada pada rentang 0-1,00. Semakin tinggi nilai 

koefisien reliabilitas mendekati angka 1,00, maka semakin baik pula 

reliabilitasnya. Sebaliknya, semakin rendah nilai koefisien reliabilitasnya 

mendekati angka nol, berarti semakin rendah pula reliabilitasnya (Azwar, 

2012). 

Koefisien reliabilitas untuk variabel efikasi diri dari 10 aitem yang 

valid dan koefisien reliabilitas untuk varibel kepatuhan pengobatan dari 20 

aitem yang valid dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut: 

Tabel 3.8 

Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Instrument 

No Skala Koefisien Reliabilitas 

1. Efikasi Diri 0,809 

2. Kepatuhan Pengobatan 0,891 

 

 

G. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan untuk pengolahan data penelitian ini 

dengan menggunakan teknik perhitungan korelasi  Product Moment yaitu untuk 

mencari hubungan antara kedua variabel dan pelaksanaannya dengan 

menggunakan bantuan komputer SPSS (Statistical  Product and Service Solution) 

23.0 for windows  

  

 


