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METODE 

Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif dengan desain penelitian cross-

sectional. Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Lumar, Kabupaten Bengkayang, 

Provinsi Kalimantan Barat dengan waktu penelitian pada bulan Januari hingga April 

2021. Variabel pada penelitian ini adalah kadar asam urat  responden dan konsumsi 

obat jenis Allopurinol. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner MMAS-8 

(Modifed Morisky Adherence Scale-8) dan kuesioner SQ-FFQ. Kadar Asam Urat 

diukur menggunakan adalah autocheck pada pembuluh darah kapiler (15 responden 

puasa dan 26 tidak puasa, dikarenakan pada saat pengambilan dalam keaadan 

covid19 sehingga tidak memungkinkan untuk berkunjung ditempat responden secara 

berulang). Teknik pengambilan data menggunakan kuesioner yang telah diuji 

validitas dan reliabilitas pada 30 responden diluar responden yang diambil. 

Populasi penelitian ini adalah 41 penderita asam urat yang terdiagnosa 

menderita asam urat di Puskesmas Lumar Kabupaten Bengkayang. Responden dalam 

penelitian ini adalah keseluruhan dari populasi. Kriteria inklusi adalah laki-laki dan 

perempuan yang menderita asam urat yang didiagnosa oleh tenaga kesehatan, lama 

menderita > 5 tahun dan suku Dayak Bakati serta responden dapat mendengar dan 

berbicara dengan jelas, bersedia menjadi responden dengan mengisi informed 

consent, sedangkan kriteria eksklusi dari subjek penelitian adalah responden yang 

menderita asam urat dan memeriksakan kesehatan di Puskesmas Lumar tetapi tidak 

bertempat tinggal di wilayah kerja setempat. Penelitian ini telah mendapat 

persetujuan dari Komisi Etik Universitas Kristen Satya Wacana dengan No. 001 / 

KOMISIETIK / EC / 1 / 2021. 

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data karakteristik 

responden. Data primer terdiri dari data kepatuhan minum obat, data diet purin dan 

data pengukuran kadar asam urat. Data karakteristik responden berupa jenis kelamin, 

usia, pekerjaan, pendidikan, penghasilan, lama menderita asam urat, riwayat penyakit 

penyerta, dan jenis konsumsi obat. Analisa data dilakukan secara deskriptif 

berdasarkan data yang diperoleh meliputi karakteristik responden, kadar asam urat 

(laki-laki dan perempuan), kepatuhan minum obat allopurinol, dan kebiasaan makan. 

Berdasarkan berbagai data yang telah diperoleh tersebut selanjutnya dilakukan 

pengkajian untuk ditarik penyimpulan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 

pada awal penelitian. 
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