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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah quasy-experiment dengan cara pre-post-test 

control group design, dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh 

penerapan HAPA (Health Action Process Approach) terhadap peningkatan 

kepatuhan diet pada DM tipe 2, self-efficacy dan kadar gula darah pada pasien DM 

tipe 2 dengan cara membandingkan nilai pengukuran awal (pre-test) dan 

pengukuran akhir (post-test) pada kelompok perlakuan dan kelompok pembanding. 

Tabel 4.1 Rancangan penelitian pre-post-test control design (Nursalam 2013) 
Subjek Pra Perlakuan Pasca-tes 

R1 

R2 

O 

O 

1 

- 

O1A 

O1B 

 

Keterangan : 

R1    : Responden kelompok perlakuan 

R2    : Responden kelompok pembanding 

-   : Kelompok pembanding diberi intervensi berupa penyuluhan di Puskesmas 

O      : Pre-test pada kedua kelompok sebelum perlakuan 

1       : Intervensi pada kelompok perlakuan sesuai protocol  

O1A : Post-test pada kelompok perlakuan 

O1B  : Post-test pada kelompok kontrol 
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4. 2  Populasi, Sampel, Besar Sampel (Sample Size), Teknik Pengambilan 

4.2.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah pasien DM tipe 2 di Puskesmas Lidah 

Kulon Surabaya pada bulan Oktober 2015 sebanyak 83 orang. 

4.2.2 Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi terjangkau yang dapat digunakan sebagai 

subjek penelitian melalui sampling (Nursalam, 2008). 

Untuk mengurangi bias hasil penelitian, ditentukan kriteria inklusi dan 

eksklusi dari sampel. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sampel yang 

memenuhi kriteria inklusi, kriteria ini akan ditentukan kemudian. Kriteria inklusi 

adalah karakteristik umum subyek penelitian dari suatu populasi target yang 

terjangkau dan diteliti (Nursalam, 2008). 

Peneliti menetapkan kriteria sampel sebagai berikut : 

1. Kriteria inklusi: 

1) Pasien DM Tipe 2. 

2) Pasien berusia 31-59 tahun. 

3) Dapat berkomunikasi verbal dengan baik.  

4) Mampu membaca, menulis dan berbahasa Indonesia. 

2. Kriteria eksklusi: 

1) Pasien DM tipe 2 yang memiliki komplikasi antara lain : 

hipoglikemia, ketoasidosis diabetikum, hiperglikemik hiperosmolar 

non-ketotik, koma hiperglikemik, gangguan kardiovaskular, gangguan 
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serebrovaskular, retinopati, katarak diabetikum, nefropati diabetikum, 

neuropati diabetikum, kaki diabetikum, hiperglikemi 

2) Pasien yang dirujuk ke RS 

Rumus yang dapat digunakan untuk menentukan besar sample secara 

sederhana adalah sebagai berikut : 

𝑛 =
𝑁. 𝑍2. 𝑝 . 𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) +  𝑍2. 𝑝 . 𝑞
 

n =           35 x (1,96)² x 0,5 x 0,75 

       (0,05)² (35-1) + (1,96)² x 0,5 x 0,75 

n = 50,421 

       1,5256 

n = 33 responden 

Keterangan : 

n = perkiraan besar sampel 

N = perkiraan besar populasi 

z = nilai standar normal untuk alfa = 0,05 (1,96) 

p = perkiraan proporsi, jika tidak diketahui anggap 50% 

q = 1- p(100% - p) 

d = tingkat kesalahan yang dipilih (d = 0,05) 
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Untuk mengantisipasi terjadinya droup out, loss to follow-up atau subyek 

yang tidak taat, maka peneliti menambahkan sejumlah subyek agar besar sample 

tetap terpenuhi, dengan menggunakan rumus (Sastroasmoro & Ismael, 2014) :  

 n’ = 𝑛

(1−𝑓)
 

 n’ = 33  

        (1-0,1) 

 n’ = 33 

        0,9 

 n’ = 37 responden 

Keterangan : 

n’ = perkiraan besar populasi ditambah koreksi droup out 

n  = perkiraan populasi 

f  = perkiraan proporsi droup out 10 % (0,1) 

Jadi, besar sampel minimal yang diperlukan tiap kelompok sebesar 37 

responden atau 74 responden untuk 2 kelompok. Setiap sampel yang telah 

memenuhi kriteria penilaian kemudian ditempatkan pada kelompok perlakuan atau 

kelompok kontrol melalui tehnik matching. Tehnik ini digunakan untuk mengontrol 

faktor yang diketahui dapat mempengaruhi penelitian. 

Jumlah sampel ditambah 10% untuk mengantisipasi adanya responden yang 

drop out. Jumlah sampel menjadi 74 orang, dengan kriteria drop out:  

1. Pasien DM tipe 2 meninggal.  

2. Pasien DM tipe 2 yang tidak mengikuti rangkaian intervensi secara 

sepenuhnya.  
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3. Pasien DM tipe 2 dengan komplikasi yang mendapat perawatan di 

Rumah Sakit.  

4.2.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Penelitian ini menggunakan Non probability sampling (purposive sampling) 

yaitu penetapan sampel dengan cara memilih yang sesuai dengan kehendak peneliti 

berdasarkan kriteria inklusi dan mewakili populasi yang ada. 

4.3 Variabel Penelitian 

4.3.1 Klasifikasi Variabel 

a. Variabel Independen (Variabel bebas) 

Variabel independent adalah penerapan HAPA. 

b. Variabel Dependen (Variabel terikat) dalam penelitian ini adalah self-

efficacy, kadar gula darah, kepatuhan diet pada pasien DM tipe 2 
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4.4 Definisi operasional 

Tabel 4.2 Definisi Operasional 
Variabel Definisi 

Operasional 
Parameter Alat Ukur Skala 

 
Skor 

 
Independen  
Penerapan 
HAPA (Health 
Action Process 
Approach)  

 

Mekanisme untuk 
meningkatkan kepatuhan 
diet pada pasien DM tipe 2 
dengan meningkatkan 
motivasi untuk membentuk 
niat yang selanjutnya akan 
menimbulkan aksi untuk 
mematuhi diet. 

Fase Pertama: motivasional. Fase ini 
bertujuan untuk membangun motivasi 
pasien DM tipe 2 untuk meningkatkan 
kepatuhan diet. 
 
Fase kedua: pembentukan perilaku. 
Membantu pasien membentuk perilaku 
patuh terhadap program diet yang optimal. 
 
Program ini dilaksanakan 2x/minggu 
selama 3 minggu dengan durasi tiap 
pertemuan ± 45 menit. 
 

SAK 
 

- - 
 

Dependen : 
Self-efficacy 
pasien DM 
tipe 2 untuk 
patuh 
melakukan 
diet yang 
dianjurkan  

Keyakinan akan 
kemampuan individu 
untuk melaksanakan diet 
DM yang tepat sesuai 
dengan prinsip 3J (jenis, 
jumlah dan jadwal) 
 
 

Pertanyan tentang self-efficacy pasien DM tipe 
2 yang terdiri dari 15  item, terdiri atas :  
kemampuan pengecekan gula darah (3 item), 
kemampuan pengaturan diet (11 item), 
kemampuan menjaga berat badan ideal (1 item) 
dan kemampuan mengikuti program 
pengobatan (1 item). 

Kuesioner Diabetes 
Management Self-
efficacy Scale 
(DMSES) 
yang dimodifikasi oleh 
Rondhianto (2011) 
 

Ordinal Total skor efficacy diri: 15-75. 
Dikatakan  
0%-20%    : 
Sangat lemah 
21%-40%  : 
Lemah 
41%-60%  : 
Cukup 
61%-80%  :  
Kuat 
81%-100%: 
Sangat kuat 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PENERAPAN HAPA L YOGA UTAMA



 

 

 

 
 

 

60 

 
Kadar Gula 
Darah 

Nilai pemeriksaan 
laboratorium untuk gula 
darah puasa 

Pengukuran glukosa darah puasa dilakukan 
pagi hari dengan menggunakan stick.  

SPO pemeriksaan gula 
darah puasa 

Ordinal Nilai rujukan: 
Gula darah puasa : 
Baik: 80-144 mg/dl 
Sedang: 145-179 mg/dl 
Buruk: ≥ 180 mg/dl 

Kepatuhan 
diet pada 
pasien DM 
tipe 2 

Tingkat ketaatan pasien 
DM dalam melaksanakan 
diet DM yang 
direkomendasikan 

Kuesioner sebanyak 18 pertanyaan dengan 
alternatif jawaban selalu, sering, jarang dan 
tidak pernah. 
 
Kuesioner kepatuhan diet berisi: kepatuhan 
dalam jadwal makan (4 item), kepatuhan 
memilih jenis makanan (8 item), kepatuhan 
dalam jumlah makanan (1 item), kepatuhan 
mempertahankan berat badan (1 item) dan 
kepatuhan mengikuti pengobatan (4 item). 

Kuesioner kepatuhan 
diet dibuat oleh 
Haryono (2009) yang 
dimodifikasi oleh 
Permatasari (2014) 

Ordinal Kepatuhan diet  
Rentang skor:  
18-72 
18-<36: Buruk 
36-<54: Cukup 
54-72  : Baik 
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4.5 Bahan penelitian : 

Pasien DM yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi diberi 

perlakuan dengan menggunakan SAK melalui dua fase. SAK digunakan sebagai 

acuan dalam penerapan teori HAPA (Health Action Process Approach). Fase 

pertama: motivasional. Fase ini bertujuan untuk membangun motivasi pasien DM 

tipe 2 untuk meningkatkan kepatuhan diet. Fase kedua: pembentukan perilaku. 

Membantu pasien membentuk perilaku patuh terhadap program diet yang optimal. 

Kedua fase ini dilaksanakan dengan memberikan informasi secara persuasif dengan 

menggunanakan kata-kata positif, latihan memodifikasi diet, diskusi tentang 

hambatan dan rintangan yang terjadi selama menjalani program diet beserta 

solusinya melalui brainstorming, keterampilan menyusun rencana diet yang 

dituangkan melalui catatan harian pasien dan perencanaan diet dengan 

menggunakan kalender sehat (kaset) yang diadopsi dari peneliti Permatasari (2014). 

4.6 Instrumen Penelitian : 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisoner dan stick 

untuk mengukur kadar gula darah. 

Kuisioner pertama digunakan untuk mendapatkan data demografi yang 

meliputi jenis kelamin, pendidikan, usia, status perkawinan, keluarga yang 

merawat, pekerjaan, agama, lama menderita DM dan penyakit penyerta. 

Kuisioner kepatuhan diet merupakan dari kuisioner kepatuhan diet yang 

dibuat oleh Haryono (2009) yang dimodifikasi oleh Permatasari (2014). 

Tujuan dilakukannya modifikasi kuisioner adalah memperjelas pertanyaan 

agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami pertanyaan dalam kuisioner, dengan 
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rincian sebagai berikut :Pertanyaan no. 7 setiap hari saya makan lebih dari tiga kali 

diubah menjadi setiap hari saya makan (makan utama) lebih dari tiga 

kali.Pertanyaan no. 13 saya selalu makan makanan kecil/ngemil menjadi saya selalu 

makan makanan kecil/ngemil di luar jadwal makan yang sudah ditentukan. 

Kuesioner kepatuhan diet berisi: kepatuhan dalam jadwal makan (4 item), 

kepatuhan memilih jenis makanan (8 item), kepatuhan dalam jumlah makanan (1 

item), kepatuhan mempertahankan berat badan (1 item) dan kepatuhan mengikuti 

pengobatan (4 item). 

Kuisioner kepatuhan diet terdiri dari 18 pertanyaan dengan alternatif jawaban 

selalu, sering, jarang dan tidak pernah. Pertanyaan terdiri dari pertanyaan positif 

dan negatif. Pertanyaan positif untuk no.1, 2, 8, 9, 10, 11, 16, 17, dan 18 dengan 

pemberian skor yaitu selalu (4), sering (3), jarang (2) dan tidak pernah (1). 

Pertanyaan negatif untuk no. 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, dan 15 dengan pemberian skor 

yaitu selalu (1), sering (2), jarang (3) dan tidak pernah (4).Hasil penghitungan skor 

kepatuhan yaitu dengan rentang skor 18-72 dengan kategori sebagai berikut: 18-<36: 

buruk, 36-<54: cukup, 54-72  : baik. 

Kuesioner ini telah diuji validitas dan reabilitas oleh peneliti sebelumnya 

yaitu Permatasari (2014). Berdasarkan hasil uji coba instrumen yang dilakukan 

didapatkan hasil bahwa kuesioner kepatuhan diet sudah valid dan reliable. 
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Uji validitas didapatkan nilai : 

Tabel 4.3 Uji Validitas Kuesioner Kepatuhan Diet (Permatasari, 2014) 
Uji Validitas 
Kuisioner 
Kepatuhan Diet 
Item  

r.validitas  Keterangan  

1  0,766  Valid  
2  0,619  Valid  
3  0,768  Valid  
4  0,726  Valid  
5  0,586  Valid  
6  0,517  Valid  
7  0,585  Valid  
8  0,775  Valid  
9  0,798  Valid  
10  0,678  Valid  
11  0,623  Valid  
12  0,734  Valid  
13  0,743  Valid  
14  0,695  Valid  
15  0,519  Valid  
16  0,668  Valid  
17  0,603  Valid  
18  0,621  Valid  

Uji reliabilitas dengan menggunakan rumus alpha, didapatkan nilai 

cronbachalpha 0,926 jauh di atas nilai 0,80 (p<0,05). 

Kuesioner efikasi diri diadopsi dari The Diabetes Management Self-Efficacy 

Scale (DMSES) (Van der Bijl dan Shortbridge-Bagget, 1999 dalam Kott, 2008) 

terdiri dari 20 pernyataan. Namun dalam penelitianini hanya 15 pernyataan yang 

digunakan. Peneliti menggunakan alat ukur ini karena alat ukur ini sudah 

terstandarisasi dan spesifik utuk pasien DM tipe 2. Kuesioner ini terdiri dari 15 item 

pertanyaan dengan skala likert 1-5, dimana nilai 1: tidak yakin, 2: kurang yakin, 3: 

cukup yakin, 4: yakin, 5: sangat yakin. Rentang skor adalah 15-75. Kuesioner ini 

berisi rincian sebagai berikut: kemampuan pengecekan gula darah (3 item), 

kemampuan pengaturan diet (11 item), kemampuan menjaga berat badan ideal (1 

item) dan kemampuan mengikuti program pengobatan (1 item).  Penilaian 
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menggunakan rumus (Azwar ,2008): P (Prosentase) = f (skor yang didapat )/N 

(Skor maksimal) X 100%. Setelah prosentase diketahui hasilnya dinterpretasi 

dengan kriteria: sangat lemah: 0%-20%, lemah: 21%-40%, cukup: 41%-60%, kuat: 

61%-80%, sangat kuat: 81%-100% (Riduwan & Akdon 2010). 

Kuesioner ini telah diuji validitas dan reabilitas oleh peneliti sebelumnya 

yaitu Rondhianto (2011). Berdasarkan hasil uji coba instrumen yang dilakukan 

didapatkan hasil bahwa kuesioner DMSES sudah valid dan reliable, yaitu uji 

validitas dengan rumus product moment didapatkan nilai r di atas 0,658 > 0,228 

(p<0,05) dan uji reliabilitas dengan menggunakan rumus alpha, didapatkan nilai 

cronbachalpha 0,975 jauh di atas nilai 0,80 (p<0,05). 

Pengukuran glukosa darah puasa dilakukan dengan menggunakan stick. 

Pengukuran gula darah puasa ini dilakukan untuk mengetahui kadar gula darah 

pasien DM tipe 2 sebelum dan sesudah dilakukan intervensi yang akan diberikan 

pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol dengan nilai rujukan gula darah 

puasa adalah sebagai berikut: baik jika 80-144 mg/dl, sedang: 145-179 mg/dl dan 

buruk: ≥ 180. 

4.7 Lokasi dan Waktu Penelitian : 

Penelitian dilakukan di Puskesmas Lidah Kulon Surabaya pada bulan Januari 

2016. 

4.8 Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan Data : 

Peneliti mengajukan surat permohonan pengumpulan data awal & data 

penelitain ke bagian akademik Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, 

selanjutnya akan diproses oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Pihak Dinas 
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Kesehatan Kota Surabaya akan memberikan surat rekomendasi ke Puskesmas 

Lidah Kulon Surabaya dengan jumlah pasien diabetes terbanyak. Puskesmas di 

Surabaya dengan jumlah pasien DM terbanyak adalah Puskesmas Lidah Kulon. 

Peneliti mengambil data awal yang diperlukan setelah peneliti mendapatkan izin 

penelitian dari Puskesmas Lidah Kulon Surabaya. Peneliti mengidentifikasi pasien 

DM tipe 2 di puskesmas tersebut, kemudian memilih sampel yang masuk ke dalam 

kriteria inklusi dan eksklusi dengan jumlah responden penelitian yaitu 74 orang. 

Peneliti mengumpulkan responden dengan cara menunggu responden yang 

berobat ke Puskesmas Lidah Kulon, peneliti meminta satu sudut ruangan di poli 

umum untuk keperluan penjelasan penelitian dan informed consent pada responden. 

Setelah responden diperiksa oleh dokter, responden di arahkan oleh perawat 

puskesmas untuk mendatangi peneliti di sudut ruangan tersebut. Setelah melakukan 

penjelasan penelitian dan mendapatkan informed consent dari responden, peneliti 

langsung melaksanakan pre-test dengan mengisi kuesioner tentang data 

demografi,self-efficacy dan kepatuhan diet.  

Untuk pemeriksaan kadar gula darah puasa (pre-test) dilakukan  satu hari 

sebelum pelaksanaan intervensi yang pertama atau pada waktu yang telah 

disepakati. Pemeriksaan gula darah puasa dilakukan pada pagi hari, pukul 08.00 

WIB – 10.00 WIB. Jika responden datang di atas jam tersebut, maka tidak akan 

dilakukan pemeriksaan gula darah puasa pada hari itu, tetapi dilakukan pemeriksaan 

pada hari lain pada pagi hari sesuai dengan kesepakatan antara peneliti dan 

responden. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PENERAPAN HAPA L YOGA UTAMA



66 
 

 

 
 

 

  
Subjek penelitian diwajibkan berpuasa minimal delapan jam sebelum 

pengambilan darah. Pengambilan sampel darah melalui vena mediana cubiti yang 

diteteskan pada stick dan langsung diperiksa dengan menggunakan alat 

pemeriksaan gula darah. Sampel darah yang diambil hanya sedikit ± 1cc. Dalam 

pemeriksaan ini peneliti dibantu oleh dokter yang bertugas di puskesmas. Sebelum 

dilakukan pemeriksaan gula darah, peneliti dan dokter mengecek kembali status 

pasien apakah terdapat kontraindikasi yang dapat menimbulkan komplikasi atau 

tidak. Jika tidak ada kontraindikasi maka pemeriksaan gula darah puasa dapat 

dilakukan. Jika responden yang tercantum dalam data penelitian tidak datang ke 

puskesmas, maka peneliti melakukan home visit pada responden yang terkait untuk 

melakukan penjelasan penelitian, informed consent dan pre-test. 

Setelah data pre-test terkumpul maka peneliti melakukan pembagian untuk 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Pembagian kelompok ini dengan 

memperhatikan beberapa hal antara lain: usia, jenis kelamin, self-efficacy, kadar 

gula darah dan kepatuhan diet. 

Pada saat pre-test peneliti meminta nomer telpon responden untuk keperluan 

kontrak waktu untuk melaksanakan intervensi di Puskesmas untuk kelompok 

perlakuan. Responden yang tidak memiliki nomer telepon dilakukan home visit dua 

hari sebelum intervensi berlangsung untuk menginformasikan jadwal pelaksanaan 

intervensi. 

Intervensi pada kelompok perlakuan dilaksanakan dengan berpedoman pada 

SAK yang telah dibuat.Setelah mendapat kesepakatan maka peneliti memberikan 

intervensi berupa : 
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1. Tahap I : Fase Motivasional 

1) Pertemuan 1 pada minggu ke-1 :  

(1) Menjelaskan materi:  

(2) Komplikasi DM  

(3) Pemaparan secara persuasif bahwa jika diet dijalankan dengan baik 

maka kadar gula darah akan terkontrol dan akan terhindar dari 

komplikasi. 

2) Pertemuan 2 pada minggu ke-2 : 

(1) Menggali masalah dan rintangan yang selama ini dihadapi pasien selama 

menjalankan program diet. 

(2) Menggali cara mengatasi masalah dan rintangan menurut masing-

masing pasien. 

(3) Mendiskusikan  masalah, rintangan yang dihadapi selama menjalani 

program diet dan solusinya dengan metode brainstorming. 

3) Pertemuan 3 pada minggu ke-2 : 

(1) Belajar mengamati perilaku diri dan dengan mengenali hal-hal yang 

masih perlu dikembangkan dalam menjalankan program diet melalui 

refleksi diri. 

(2) Mengenali sumber-sumber yang dapat mendukung program diet melalui 

diskusi. 
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2. Tahap 2 : Fase Kehendak 

1) Pertemuan 4 pada minggu ke-3: 

(1) Menjelaskan tentang macam-macam makanan penukar untuk 

modifikasi diet dalam mengatasi kejenuhan dengan menggunakan 

handout. 

(2) Menyusun rencana diet melalui catatan harian dan kalender sehat 

(kaset). 

2) Pertemuan 5 pada minggu ke-3 : 

(1) Menulis tindakan-tindakan positif  yang pernah dilakukan pasien dalam 

pengalaman dalam menjalankan program diet.  

(2) Menyadari bahwa pasien  pernah melakukan tindakan  yang positif 

dalam diet dan berdampak positif pada kesehatannya. 

(3) Menggeneralisasi pengalaman positifnya untuk masa yang akan datang. 

 SAK dilaksanakan 2x/minggu selama 3 minggu dengan durasi tiap 

pertemuan ± 45 menit.SAK dilakukan setiap hari Senin dan Rabu setiap minggunya 

di Poli Lansia Puskesmas Lidah Kulon. Saat memberikan intervensi peneliti 

didampingi dan diawasi oleh dokter yang sekaligus bertindak sebagai 

penanggungjawab kegiatan. Sebelum melakukan intervensi pada kelompok 

perlakuan, peneliti dan dokter pendamping berdiskusi untuk menetapkan standar 

perlakuan sehingga didapatkan kesetaraan perlakuan yang  sama antara peneliti 

maupun dokter pendamping.  

Setiap sebelum dilaksanakan intervensi pada setiap minggunya peneliti 

meminta responden untuk mengisi daftar hadir dan melakukan wawancara pada 
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responden mengenai menu catatan harian untuk mengobervasi makanan yang yang 

dikonsumsi responden. Jika ada responden yang berhalangan hadir saat intervensi, 

maka peneliti melakukan home visit pada responden yang bersangkutan, kemudian 

memberikan intervensi sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah disepakati. 

 Setiap kali setelah diberikan intervensi, responden diberikan waktu untuk 

mengajukan pertanyaan setelah semua materi disampaikan oleh peneliti, kemudian 

peneliti menjawab pertanyaan dari responden. Peneliti melaksanakan evaluasi di 

setiap akhir pertemuan. Peneliti memberikan kalender sehat (kaset) dan handout 

menu makanan penukar kepada responden sebagai pedoman dalam melaksanakan 

diet DM. 

Untuk kelompok kontrol diberikan diskusi antara peneliti dan responden 

kelompok kontrol tentang konsep diabetes secara umum yang dilaksanakan di 

rumah responden. 

Peneliti membuat kontrak waktu untuk melakukan post-test di Puskesmas 

Lidah Kulon pada kelompok perlakuan dengan memeriksa kadar gula darah 

puasa,mengisi kuisioner self-efficacy dan kepatuhan diet sebagai indikator 

keberhasilan program kepada responden dalam kurun waktu 7 hari setalah 

diberikan intervensi yang terakhir. Hal ini bertujuan menilai efek dari  intervensi 

yang diberikan terhadap kepatuhan diet pada penderita DM tipe 2. Responden yang 

tidak hadir saat post-test akan dilakuakn home visit dan post-test dilaksanakan 

sesuai kontrak waktu yang telah disepakati. Untuk kelompok kontrol, post-test 

dilakukan di rumah masing-masing responden dengan melakukan home visit. 
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Jika telah terbukti bahwa penerapan HAPA efektif terhadap peningkatan 

kepatuhan diet pada DM tipe 2, maka kelompok kontrol akan memperoleh 

perlakuan yang sama persis dengan kelompok perlakuan segera setelah 

pengumpulan data berakhir. 

4.9 Analisis data : 

Setelah data berhasil dikumpulkan, maka akan dilakukan tabulasi dan analisis 

data. Data tingkat kepatuhan diet dianalisis dengan menggunakan uji statistik 

Wilcoxon Signed Rank Test (uji komparasi dua sampel berpasangan) dengan derajat 

kemaknaan p ≤ 0,05. Jika hasil analisis penelitian mendapatkan nilai p ≤ 0,05 maka 

hipotesis (H1) diterima artinya ada pengaruh penerapan HAPA terhadap 

peningkatan kepatuhan diet pada DM tipe 2. Perbedaan rerata tingkat kepatuahan 

diet pada kelompok kontrol dan perlakuan diuji dengan uji statistik Mann Witney U 

test dilakukan untuk mengetahui perbedaan tingkat kepatuhan diet pada DM tipe 2 

antara yang mendapat perlakuan dan yang tidak mendapat perlakuan. Jika hasil 

analisis penelitian didapatkan nilai p ≤ 0,05 maka hipotesis (H1) diterima artinya 

ada perbedaan tingkat kepatuhan pada DM tipe 2 antara yang mendapat perlakuan 

dan yang tidak mendapat perlakuan. Pengolahan data diproses menggunakan mesin 

komputer dengan menggunakan aplikasi program SSPS Windows. 
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4.10 Kerangka Operasional  
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4.11 Etik Penelitian 

Setelah mendapat persetujuan dari Puskesmas Lidah Kulon Surabaya, peneliti 

melakukan penelitian dengan memperlihatkan dan menekankan pada masalah etika 

yang meliputi: 

Gambar 4.1 Kerangka Operasional pengaruh penerapan HAPA (Health Action Process 
Approach) terhadap peningkatan kepatuhan diet pada DM tipe 2 diPuskesmas 
Lidah Kulon Surabaya. 

 

Populasi adalah pasien DM tipe 2 di Puskesmas Lidah Kulon Surabaya N=83 

Pemilihan sampel sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi n= 37 

Pre-test : pengukuran self-efficacy, kepatuhan diet dan kadar gula darah  

Kelompok perlakuan 
Sebanyak 37 orang 

Kelompok kontrol 
Sebanyak 37 orang 

Pembagian kelompok dengan 
meperhatikan : 

 Usia 
 Jenis Kelamin 
 Self-Efficacy 
 Kadar gula darah 
 Kepatuhan diet 
  

Intervensi sesuai dengan 
prosedur di Puskesmas 

Penerapan HAPA 

Post-test :dilakukan 7 hari setelah intervensi yang terakhir, dilakukan pengukuran self-
efficacy, kepatuhan diet dan kadar gula darah 

Analisa data dengan uji stastistic Wilcoxon Signed Rank Test & Mann Whitney U Test 
dengan tingkat kemaknaan (α ≤ 0,05) 

Menarik Kesimpulan 

Penyajian data dan hasil 

Purposive sampling 
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1. Surat Persetujuan (informed consent) 

Pasien DM tipe 2 yang berada di Puskesmas Lidah Kulon Surabaya dan 

memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi maka diberikan surat persetujuan 

untuk berpartisipasi dalam penelitian. Jika pasien DM bersedia maka 

pasien menandatangani surat persetujuan, dan bila ada yang tidak bersedia 

menjadi responden maka peneliti tidak akan memaksa dan menghormati 

hak individu. 

2. Tanpa Nama (anonymity) 

Pada lembar pengumpulandata, identitas responden diberi kode untuk 

menjaga kerahasiaan pasien DM. 

3. Kerahasiaan (confidentiality) 

Kerahasiaan informasi yang diberikan responden dijamin oleh peneliti 

dengan tidak memberitahukan hasil kuesioner pada responden lain dan 

petugas kesehatan setempat. 

4. Keadilan (Justice) 

Jika telah terbukti bahwa analisa motivational phase dan volition phase 

efektif terhadap peningkatan kepatuhan diet pada DM tipe 2, maka 

kelompok pembanding (R2) akan memperoleh perlakuan yang sama persis 

dengan kelompok perlakuan (R1) segera setelah pengumpulan data 

berakhir, sehingga R2 tidak dirugikan dan memperoleh manfaat yang sama 

dari penelitian sebagaimana kelompok perlakuan. 
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4.12 Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini memiliki hambatan dan ketebatasan sebagai berikut : 

1. Jumlah responden penelitian sedikit, hal ini dikarenakan responden sulit 

untuk ditemui karena waktu yang bersamaan dengan aktifitas sehari-hari. 

2. Peneliti tidak melakukan observasi langsung dengan melihat menu 

makanan yang responden makan setiap harinya untuk menilai perubahan 

pola makan pasien DM, peneliti mengobervasi hanya melalui wawancara 

pada responden. 
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