
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan riset merupakan susunan yang terpenting dalam sebuah 

riset, untuk memudahkan pengontrolan tentang seberapa optimal aspek 

yang bisa pengaruhi akurasi sesuatu hasil. Penelitian ini nantinya bisa 

digunakan selaku petunjuk dalam perencanaan serta penerapan, buat 

menggapai sesuatu tujuan dan hasil riset yang sudah dibuat oleh periset 

(Nursalam, 2011). 

Ditinjau dari tujuan penelitian ini berfokus pada tujuan apa yang akan 

dicapai, riset ini memakai riset deskriptif kuantitatif ialah sesuatu riset 

yang dicoba terhadap sekelompok objek yang bertujuan buat 

memandang cerminan fenomena apa saja (tercantum Kesehatan) yang 

dapat terjalin di dalam sesuatu populasi tertentu (Notoatmojo, 2010). 

Kuantitatif ialah informasi yang dihasilkan dalam wujud bilangan nol 

mutlak atau berbentuk angka- angka (Riwidikdo, 2009). Deskriptif 

merupakan sesuatu wujud riset yang memiliki tujuan buat 

mendeskriptifkan peristiwa yang sedang terdapat, baik yang berupa 

peristiwa berbentuk alamiah maupun buatan manusia itu sendiri 

(Sukmadinata, 2006). Pendekatan yang digunakan merupakan cross 

sectiona ialah sesuatu tipe riset yang lebih menekankan hasil 

pengukuran yang diambil cuma dicoba satu kali pada dikala itu saja 



 

(Nursalam, 2013). 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan totalitas subjek riset (Arikunto, 2010). Pada riset 

ini populasi yang digunakan merupakan penderita hiv yang terdiagnosis 

reaktif setelah melakukan tes hiv di PUSKESMAS temindung 

samarinda. Penderita HIV di PUSKESMAS temindung sebanyak 73 

orang. 

2. Sampel 

Menurut (Natoatmodjo, 2010) ilustrasi merupakan objek yang telah 

diambil dari totalitas yang ingin diteliti serta dikira mewakil segala 

populasi. Ilustrasi adalah sebagian dari populasi terjangkau yang bisa 

dipergunakan selaku objek riset lewat sampling. Pengambilan riset ini 

menggunakan metode total sampling merupakan metode pengambilan 

ilustrasi dimana jumlah ilustrasi sama dengan populasi (Sugiyono, 

2017). 

Sebab mengambil total sampling karna bagi Sugiyono (2017) jumlah 

populasi yang kurang dari 100 segala populasi dijadikan ilustrasi riset 

seluruhnya. Ilustrasi yang diambil dari riset ini merupakan 73 orang. 

a. Kriteria Inklusi 

Kriteria Inklusi merupakan ciri universal subjek riset dari sesuatu 

proposal sasaran yang terjangkau serta hendak diteliti (Nursalam, 

2011). Adapun kriteria inklusi tersebut merupakan: 



 

1) Seseorang Yang Terdiagnosis Hiv di PUSKESMAS temindung 

samarinda 

2) ODHA yang bertempat tinggal di Samarinda 

3) Bersedia jadi responden 

4) Bisa membaca serta menulis 

5) Dapat membaca serta memiliki handphone android 

b. Kriteria Eksklusi 

Kriteria Eksklusi merupakan subjek riset yang tidak bisa 

mewakilkan ilustrasi sebab tidak penuhi ketentuan bagaikan ilustrasi 

riset (Hidayat, 2009). Kriteria Eksklusi dalam riset ini adalah: 

1) Responden yang tidak bisa berbicara dengan baik 

2) Responden menolak jadi bagian dari penelitian 

3) Drop out pengobatan hiv atau mengundurkan diri menjadi 

responden 

4) Lokasi responden yang jauh 

5) Responden tidak memiliki handphone android 

C. Waktu dan Tempat Penelitian 

Riset ini dilaksanakan di PUSKESMAS Temindung Samarinda pada 

bulan Maret sampai Mei 2020. 

D. Definisi Operasional 

Definisi Operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik (variable) 

yang diamati sesuatu yang didefiniskan tersebut (Nursalam, 2011). 

Sedangkan menurut (Saryono, 2010) menyebutkan definisi operasional 



 

adalah definisi yang dibuat untuk menambahkan pengumpulan data dan 

menghindari perbedaan interpretasi serta membatasi ruang lingkup 

variable. 

 
NO 

 
Variabel 

 
Definisi 

Operasional 

 
Cara Ukur dan 

Alat Ukur 

 
Hasil Ukur 

 
Skala 

 
1 

 
Kepatuhan 
Minum Obat 

 
Perilaku patuh 
pasien dalam 
melaksanakan 
terapi minum 
obat ARV 

 
Rekam Medis, 
dan kartu 
pengambilan 
obat bulanan 

 
Hasil ukur 
kepatuhan 
minum obat : 
1. Patuh 
2. Tidak Patuh 
 

 
Nominal 

 
2 

 
Tingkat 
Depresi 

 
Hasil dari 
proses 
tindakan 
mengubah 
kognitif dan 
tingkah laku 
oleh 
seseorang 
maupun 
kelompok 

 
Kuesioner 
Beck 
Depression 
Inventory 
dibikin oleh 
Aron T. Beck 
meliputi 21 
pertayaan 
multiple choice 
self-reported 
inventory 

 
Nilai tingkat 
depresi yang di 
kategorikan: 
1. 0-13 Tidak 

Depresi 
2. 14-19 Ringan 
3. 20-28 

Sedang 
4. >29 Berat 

 
Ordinal 

Tabel 3.1 Defisini Operasional 
Hubungan tingkat depresi dengan kepatuhan minum 

obat pada penderita ODHA di Puskesmas Temindung Samarinda 

E. Instrumen Penelitian 

Bagi Anggraeni & Saryono (2013) instrument riset merupakan 

perlengkapan ataupun sarana yang digunakan oleh periset dalam 

mengumpulkan informasi supaya pekerjaannya lebih gampang serta 

hasilnya lebih baik( teliti, lengkap serta sistematis) sehingga gampang 

diolah. 

Menurut Notoatmodjo (2012) tata cara pengumpulan informasi yang 

digunakan dalam riset ini merupakan mengumpulkan informasi berbentuk 

angket. Angket merupakan sesuatu metode pengumpulan informasi satu 



 

penelitian mengenai sesuatu yang biasanya banyak menyangkut 

kepentingan universal (orang banyak). Angket senantiasa berupa formulir 

yang berisikan persoalan Question. Hingga angket kerap diucap 

kuesioner. 

1. Kuesioner A 

Kuesioner A ini terpaut dengan bukti diri responden yang meliputi 

informasi demografi yang berisi umur, tipe kelamin, pembelajaran 

terakhir, pekerjaan, serta status pernikahan. 

2. Kuesioner B 

Kuesioner B berupa pernyataan mengenai Tingkat Depresi pada 

Penderita HIV dengan menggunakan Beck Depression Inventory (BDI 

II) terbuat oleh Aron T. Beck meliputi 21 pertayaan multiple choice self- 

reported inventory yang mengavaluasi 21 indikasi tekanan mental, 15 

antara lain menggambar emosi, 4 pergantian perilaku, 6 indikasi 

somatik. Tiap indikasi dirangking dalam skala keseriusan 4 poin serta 

nilainya ditambah buat berikan total nilai dari 0- 63, nilai yang lebih 

besar mewakili tekanan mental yang lebih berat (Smith, dkk 2001). 

F. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Dalam riset ini, peneliti tidak menggunakan uji validitas serta reliabilitas 

karena kuesioner BDI II yang peneliti gunakan sudah baku. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas ialah uji yang dicoba bagaikan prasyarat buat 

melaksanakan analisis informasi. Uji normalitas dicoba saat sebelum 



 

informasi diolah bersumber pada model- model riset yang diajukan. Uji 

normalitas informasi bertujuan buat mengetahui distribusi informasi 

dalam satu variabel yang hendak digunakan dalam riset. Informasi yang 

baik serta layak buat meyakinkan model- model riset tersebut 

merupakan informasi distribusi wajar. Uji normalitas yang digunakan 

merupakan uji Kolmogorov- Smirnov. 

Rumus Kolmogorov- Smirnov merupakan bagaikan berikut: 

 𝐾𝐷 ∶ 1,36 = √

 
 

Keterangan :  

KD = jumlah Kolmogorov-Smirnov yang dicari  

n1 = jumlah ilustrasi yang diperoleh  

n2 = jumlah ilustrasi yang diharapkan  

(Sugiyono, 2013)  

Informasi dikatakan wajar, apabila nilai signifikan lebih besar 0, 05 

pada (P 0, 05). Kebalikannya, apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0, 

05 pada (P&lt;0, 05), hingga informasi dikatakan tidak wajar. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan informasi merupakan metode periset buat 

mengumpulkan informasi yang hendak dicoba dalam riset (Riwidikdo, 

2009). Informasi yang diperoleh terdiri dari: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan sendiri oleh 

periset dari yang tadinya tidak terdapat serta tujuannya disesuaikan 



 

dengan keperluan riset( Hidayat, 2007). Pengumpulan informasi primer 

didapat dari Kuesioner. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan informasi sudah dikumpulkan oleh pihak 

lain serta informasi telah terdapat. (Hidayat, 2007). Metode 

mendapatkan informasi sekunder ini merupakan dari riset dokumentasi. 

Riset dokumentasi merupakan informasi menimpa hal- hal ataupun 

variabel yang berbentuk catatan, transkip, novel serta pesan berita 

(Arikunto, 2010). Informasi sekunder diperoleh dari Dinas Kesehatan 

Kota Samarinda dan bagian tata usaha Puskesmas Temindung 

Samarinda. 

H. Teknik Analisis Data 

1. Pengolahan data 

Pengolahan data merupakan susunan di dalam penelitian setelah 

informasi terkumpul dengan tujuan data yang diperoleh berkualitas 

(Notoatmodjo, 2010). tahap- tahap pengolahan informasi ialah: 

1. Editing, disini buat mengecek ulang informasi penelitian untuk 

mengetahui sesuai tidaknya data yang diperoleh. 

2. Coding, Periset hendak mengklasifikasikan kategori- kategori dari 

informasi yang didapat serta dicoba dengan metode berikan ciri 

ataupun kode berupa angka pada tiap- tiap jenis berguna dalam 

memasukan informasi nantinya. 

a) Usia : 1= 15-25 TAHUN 2= 26-45 TAHUN 3= 46-65 TAHUN 



 

b) Tipe : 1= Pria 2= Perempuan 

c) Pembelajaran : 1= SD 2=SMP 3=SMA 4=Diploma 5=Sarjana 

d) Pekerjaan : 1= Kuliah/Sekolah 2= Swasta 3= Wiraswasta 4= 

Pegawai 5= IRT/BRT 6= Panti Pijat 7=Tidak Bekerja 8= petani 9= 

Buruh Lepas 10= THM 

e) Status Perkawinan : 1= Menikah 2= Belum Menikah 3= 

Janda/Duda  

3. Tabulating Informasi yang sudah diberi kode setelah itu 

dikelompokkan, kemudian dihitung serta dijumlahkan serta setelah 

itu dituliskan dalam wujud table. 

2. Analisis Data 

Analisis data dicoba secara deskriptif kuantitatif. Sehabis 

melaksanakan pengambilan serta pengumpulan informasi setelah itu 

informasi dengan kuesioner, hingga dicoba dianalisa memakai analisis 

uniariat serta bivariat. Buat memandang ikatan variabel leluasa dengan 

variabel terikat, dengan uji statistik Chi Square. 

a. Analisis Univariat 

analisis univariat adalah analisis yang dicoba terhadap masing- 

masing variabel dari hasil riset, pada biasanya dalam analisis ini 

cuma menciptakan distribusi serta persentase dari variabel. Tujuan 

analisis ini buat menarangkan atau mendeskripsikan ciri dari variabel 

yang diteliti. Bentuk tergantung dari jenis datanya (Natoadmodjo, 

2010). 



 

Perhitungan persentase dari tiap- tiap variabel dengan memakai 

rumus bagaikan berikut: 

 

 

Keterangan: 

P = Presentase yang dicari 

f  = frekuensi sampel/responden 

n = Jumlah seluruh responden  

b. Analisis Bivariat 

Analisa informasi ditunjukkan buat menanggapi tujuan riset serta 

menguji hipotesa riset buat mengenali terdapatnya ikatan variabelin 

independen terhadap variable dependen dengan memakai uji 

statistik chi square (x^2) dengan nilai kemaknaan (α= 0, 05). Sehabis 

uji hipotesa dicoba dengan taraf kesalahan (alpha) yang digunakan 

ialah 5% ataupun 0, 05, hingga evaluasi hipotesis ialah: apabila 

p&lt;α= 0, 05, hingga ho ditolak serta ha( hipotesis riset) diterima, 

yang berarti terdapat ikatan antara variabel leluasa serta variabel 

terikat. Sebaliknya apabila p≥α= 0, 05 hingga ho diterima serta ha 

(hipotesis riset) ditolak, yang berarti tidak terdapat ikatan antara 

variable leluasa serta variabel terikat. 

Analisis bivariat dicoba terhadap seluruh variable, sebab skala 

informasi pada riset ini berupa ordinal hingga memakai uji Chi 

𝑝 =
𝑓

𝑛
𝑥100% 

 



 

Square. 

1) Syarat-syarat uji Chi Square. 

a) Ilustrasi Besar (n > 30) 

b) Seluruh sel tidak terdapat nilai 0 

c) Seluruh expected >5. Boleh Expected <5, asalkan optimal 20% 

(Yusuf, 2014). 

Rumus Chi Square : 

 

Keterangan :  

χ 2 = Distribusi Chi-square  

Oi = Nilai observasi (pengamatan) ke-i  

Ei = Nilai ekspektasi ke-i 

Jika uji Chi Square tidak dapat dilakukan maka salah satu uji yang 

dapat diakukan sebagai alternatif adalah uji exact fisher apabila pada 

uji chi kuadrat dicoba dengan ilustrasi kecil tersebut hendak baik 

apabila digunakan pada keadaan bagaikan berikut: 

1) Apabila ilustrasi total kurang dari 20 atau 

2) Apabila jumlah ilustrasi 20&lt; n&lt; 40 dengan nilai 

ekspektasinya&lt;5 

3) Pada nilai marginal yang senantiasa bisa disusun bermacam 

campuran. Dari tiap campuran yang dihasilkan bisa dihitung 



 

selisih persentase antara yang sukses (+) serta tidak sukses (-) 

serta dihitung nilai p. 

I. Etika Penelitian 

(Hidayat, 2009) menjelaskan permasalahan etika riset ialah 

permasalahan yang sangat berarti dalam riset, mengingat riset 

keperawatan berhubungan dengan manusia, maka segi etika riset wajib 

dicermati yaitu: 

1. Persetujuan (inform consent) 

Inform consent ialah wujud persetujuan antara periset dengan 

responden penelitian dengan membagikan lembar persetujuan. 

Tujuannya agar responden mengerti iktikad serta tujuan riset yang 

dicoba. 

2. Tanpa nama 

Periset menarangkan kalau informasi kuesioner hendak diolah dengan 

tidak mencantumkan nama responden pada hasil riset. Informasi 

kuisioner yang dimasukan tidak disertakan namanya, cuma diberi kode 

dalam pengisiannya sehingga tidak dapat dikenal nama pengisi 

kuesioner cuma pihak tertentu saja yang mengetahuinya. 

3. Kerahasiaan 

Periset menarangkan kalau segala data dari kuesioner yang sudah diisi 

serta dikumpulkan dipastikan kerahasiaanya oleh peniliti, cuma 

kelompok informasi tertentu yang hendak dilaporkan hasil riset 

 



 

J. Jalannya Penelitian 

Langkah-langkah riset ini meliputi persiapan, pengumpulan informasi 

dengan memakai kuesioner yang dilaksanakan dengan beberapa tahap 

bagaikan berikut: 

1. Tahap persiapan, hal yang pertama dilkukan penelitiian mengenali 

tempat riset serta populasi sasaran. Saat sebelum melaksanakan 

pengumpulan informasi, periset mengajukan judul peneliti kepada 

pembimbing sampai judul disetujui oleh pembimbing. 

2. Menyusun proposal riset yang terdiri dari 3 bab bersumber pada 

literatur dari bermacam sumber, pengalaman, riset pendahuluan, serta 

riset lain yang terpaut dengan proposal riset pada bulan Mei 2019 

hingga dengan bulan juni 2019. 

3. Persidang proposal riset akan dilaksanakan sehabis penataan modul 

proposal riset disetujui buat disidangkan oleh para pembimbing 

proposal riset pada bulan juni 2019. 

4. Meminta ijin kepada kepala Program Studi SI Keperawatan Universitas 

Muhammadiyah Kalimantan Timur untuk melakukan penelitian. 

5. Persiapan pengambilan sampel responden penelitian sesuai dengan 

kriteria yang telah peneliti tentukan. 

6. Kemudian calon responden diberi uraian tentang rencana riset, tujuan, 

penjelasan prosedur, efek ketidaknyamanan serta ketidakamanan yang 

bisa jadi terjalin, keuntungan untuk subyek, hak- hak subyek, serta 

kerahasiaan bukti diri subyek. 



 

7. Sehabis responden menguasai secara benar iktikad serta tujuan riset, 

dan mau melibatkan dirinya dalam riset ini tanpa rasa terpaksa, 

responden dimohon buat menandatangani surat persetujuan penelitian 

untuk mencegah hal- hal yang tidak di mau dikemudian hari. 

8. Maka Responden diberikan kuesioner serta peluang buat menekuni 

terlebih dulu, apabila mana terdapat statment yang tidak jelas bisa 

mengajukan pernyataan kepada periset. 

9. Responden dipersilahkan buat mengisi kuesioner cocok petunjuk yang 

sudah diberikan. 

10. Kuesioner yang telah disi, kemudian dikumpulkan untuk diperiksa 

kelengkapannya, sehingga apa bila terdapat data yang masih kurang 

lengkap maka responden dimohon untuk melengkapi sebelum lembar 

kuisioner sebelum diserahkan kepada peneliti untuk kemudian 

dilakukan analisis. 

11. Sehabis melaksanakan pengambilan informasi, periset melaksanakan 

pengolahan informasi yang sudah di dapatkan. 

12. Peneliti melakukan konsultasi untuk hasil penelitian. 

13. Sidang hasil dilaksanakan setelah hasil penelitian dinyatakan acc oleh 

pembimbing. 

 

 

 

 


