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BAB IV  

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Desain Penelitian  

Desain penelitian adalah strategi untuk mencapai tujuan peneliti dan 

berfungsi sebagai pedoman selama proses penelitian. Desain penelitian juga 

sebagai gambaran hubungan antar veriabel, pengumpulan data dan analisi data. 

Sehingga pembaca dapat memahami dalam bentuk laporan penelitian (Donsu, 

2016).  

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitaif 

merupaka jenis penelitian yang menggunakan data penemuan dengan 

prosedur statistik secara terukur. Sedangkan desain penelitian menggunakan 

desain correlation dengan pendekatan cross sectional, dimana cross sectional 

dilakukan dalam satu waktu observasi dan untuk mencari hubungan antara 

variabel independen dan dependen. Penelitian correlation memiliki tujuan 

untuk mengungkapkan adanya korelatif antar variabel (Donsu, 2016).  
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4.2 Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka Penelitian Hubungan Antara Perilaku Caring Perawat dalamPemberian 

Pelayanan dan Motivasi Pengobatan Pada pasien Gagal Ginjal Kronis 

 

Populasi : 60 pasien gagal ginjal kronis di rumah sakit Tk. 

II Dr. Soepraoen – Malang  

Pengolahan Data  

Sampel : pasien yang menjalani hemodialisa <1 tahun sebanyak 28 pasien  

Teknik Sampling : Purposive Sampling  

Instrumen : Kuesioner 

Variabel Penelitian 

Variabel Independen :  

Caring Perawar (X) 

Variabel Dependen :  

Motivasi Pengobatan (Y) 

Analsis Data : Spearman Rank 

Kesimpulan  
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4.3 Populasi, Sempel, dan Teknik sampling 

4.3.1 Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek 

yang telah ditentukan oleh peneliti dengan kuantitas dan karakteristik yang 

nantinya akan menjadi kesimpulan dari penelitian (Hidayat, 2009). Pada 

penelitan ini terdapat populasi 60 pasien gagal ginjal kronis yang menjalani 

hemodialisa dalam satu hari di Rumkit Tk. II Dr.Soepraoen Malang. 

4.3.2  Sempel  

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi yang digunakan oleh peneliti (Sujarweni, 2014). Sempel yang diambil 

dalam penelitian ini sebanyak 12 pasien pada shift pagi, 8 pasien pada shift 

siang, dan 8 pasien pada shift sore. Sehingga didapat 28 pasien di ruang 

hemodialisa Rumkit Tk. II RS Dr.Soepraoen Malang, sesuai dengan kriterian 

inklusi sebagai berikut :  

Kriteria Inklusi : 

1. Pasien yang terdiagnosa gagal ginjal kronis  

2. Pasien yang mampu berkomunikasi dengan baik 

3. Pasien yang bersedia menjadi responden   

4. Pasien yang beusia 45 – 60 tahun 

5. Pasien yang menjalani hemodialisa <1 tahun 

4.3.3 Teknik sampling  

Teknik Sampling adalah proses untuk menyeleksi sempel yang akan 

digunakan dalam suatu penelitian dari jumlah populasi, sehingga jumlah sempel 

akan mewakili populasi di dalam penelitian (Hidayat, 2009). Teknik sampling 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling atau pemilihan 

sampel di antara populasi yang sesuai dengan yang di kehendaki peneliti, 

sehingga sample tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah 

dikenal sebelumnya (Nursalam, 2013). 

 

4.4 Variabel Penelitian  

Variabel Penelitian adalah objek yang telah dijadikan sasaran atau tujuan 

penelitian, variabel dalam bentuk data dan informasi yang sudah ditetapkan 

peneliti untuk melakukan kesimpulan (Sugiyono, 2009 dalam Donsu, 2016). 

4.4.1 Variabel Independen (Bebas) 

Variabel Independen merupakan Variabel yang dapat mempengaruhi 

atau penyebab yang akan menimbulkan perubahan pada variabel dependen 

(Sugiyono, 2015). Variabel bebas pada penelitian ini adalah caring perawat. 

4.4.2 Variabel Dependen (Terikat) 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat dari 

variabel independen (Sugiyono, 2015). Variabel Dependen pada penelitian ini 

adalah motivasi kesembuhan pasien. 

 

4.5 Definisi Operasional  

Definisi operasional merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan 

karakteristik, parameter ukuran dalam penelitian dan menghasilkan variabel 

dari skala pengukuran masing – masing variabel (Donsu, 2016).  
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Tabel 4.2 Definisi oprasional caring  perawat dalam pelayanan dan motivasi 

pengobatan pasien. 

Variabel Definisi 

Oprasional 

Indikator Alat Ukur Skala 

Data 

Hasil Ukur 

Variabel 1  

Caring 

Perawat 

dalam 

pemberian 

pelayanan  

Perilaku 

caring 

perawat 

dalam 

pelayanan 

berupa 

kasih sayang 

atau empati 

perawat 

kepada 

pasien. 

Indikator 

pengukuran 

variabel 

caring yaitu:  

- Maintaini

ng belief  

- Knowing  

- Being 

with  

- Doing for  

- Enabling 

 

(Nursalam, 

2017) 

(Janson & 

Adolfsson, 

2011) 

 

Kuesioner  Ordinal  Hasil pengukuran 

item pertanyaan, 

yaitu:  

1. Caring tingi: skor 

76 – 100 % 

2. Caring sedang:  

55 – 75%  

3. Caring rendah: 

skor < 55%  

  

(Nursalam, Wijaya, 

Bakar, dan Efendi, 

2015) 

 

 

Variabel 2  

Motivasi 

kesembuha

n pasien  

 

Dorongan 

dari dalam 

diri maupun 

luar diri 

pasien 

untuk 

memunculk

an keingin 

kembali 

melakukan 

pengobatan 

secara rutin. 

 

1. Memiliki 

sikap 

positif. 

2. Berusaha 

dalam 

memcap

ai tujuan.  

3. Kekuata

n yang 

mendoro

ng 

individu. 

 

 

Kuesioner  

 

 

Ordinal  

 

Hasil pengukuran 

item pertanyaan, 

yaitu:  

1. Motivasi sangat 

tingi: skor 38 - 50 

2. Motivasi tinggi: 

skor 25 – 37  

3. Motivasi sedang: 

skor 13 – 24  

4. Motivasi rendah: 

skor 0 – 12  

(modifikasi dari 

Leshinsky & Kase, 

2016)  

 

4.6 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di ruang hemodialisa rumah sakit Tk.II 

Dr.Soepraon Malang. 



33 
 

 
 

4.7 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2018 

 

4.8 Instrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan 

kuesioner yang akan diberikan kepada pasien gagal ginjal kronis yang sedang 

menjalani hemodialisa (HD) di Rumkit Tk. II Soepraoen Malang. Kuesioner 

adalah alat pengukuran yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data 

yang diberikan kepada responden untuk menjawab pertanyaan secara tertulis 

(Nursalam, 2008). Kuesioner yang diberikan kepada responden adalah 

kuesioner caring perawat  dan kuesioner motivasi pengobatan pasien. 

 4.8.1 Kuesioner variabel X (caring perawat )  

Kuesioner caring perawat diberikan pada pseien gagal ginjal kronis di 

rumah sakit Soepraoen Malang. Kuesioner yang berupa checklist observasi 

yang dimodifikasi dari Middle Range Theory of Caring dengan 23 pertanyaan yang 

dijawab dengan jawaban “YA” dan “TIDAK” dan terdiri dari 5 item yaitu 

Maintaining Belief, Knowing, Being With, Doing for, Enabling (Nursalam, 2017). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nursalam, Wijaya, Bakar dan Efendi 

(2015) “ Indonesian Nursing Students in Caring Behavior ” Kuesioner perilaku caring 

perawat dibagi menjadi 3 interpretasi yaitu  caring tinggi (skor 76 – 100%), caring 

sedang (skor 55 – 75%), caring rendah (skor <55%) dan menjelaskan hasil skala 

reabilitas dan validitas kuesioner lebih 0,855 menunjukan kuesioner yang 

realibel dan valid, kemudian dianalisis mengunakan uji regresi linier berganda 

dengan tingkat signifikansi p <0,05. 
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Tabel 4.3 Kisi – Kisi Kuesioner Caring (Nursalam, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.8.2 Kuesioner variabel Y (motivasi pengobatan)   

Kuesioner motivasi pengobatan diberikan pada pasien gagal ginjal kronis 

yang menjalani hemodialisa di Rumkit Tk. II Soepraoen Malang, dengan 

menggunakan self motivaton inventory  digunakan untuk menilai kemampuan dan 

keinginan untuk mencapai tujuan yang didorong oleh keinginan dari seseorang. 

Kuesioner ini terdiri dari 30 pertanyaan yang di modifikasi menjadi 10 

pertanyaan yang terdiri dari 3 item, yaitu: memiliki sikap positif, berusaha 

dalam memcapai tujuan, kekuatan yang mendorong individu. Kuesioner ini 

menggunakan skala likert dengan skala 1 – 5, dimana nilai 1 kurang benar dan 

skala 5 sangat benar, dan juga tidak diperbolehkan memberi nilai desimal 

seperti 3,5 pada pertanyaan. Skor interpretasi dari kuesioner self motivation 

inventory  dibagi menjadi 4 skor, yaitu: motivasi sangat tinggi (skor 38 – 50), 

motivasi tinggi (skor 25 – 37), motivasi sedang (skor 13 – 24), dan motivasi 

rendah (skor 0 – 12). 

 

 

 

 

Item Pertanyaan Jumlah No. Pertanyaan 

1. Maintaining Belief 
2. Knowing 
3. Being With 
4. Doing for 
5. Enabling 

 

4 

5 

4 

5 

5 

1 – 4 

5 – 9 

10 – 13 

14 – 18 

19 – 23 

Jumlah 23  
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Tabel 4.4 Kisi – Kisi Kuesioner Motivasi Pengobatan 

 

 

 

 

 

4.9 Uji Validitas dan Uji Reabilitas  

4.9.1 Uji Validitas  

Uji validitas adalah tingkat keaslihan alat ukur yang digunakan. Instrumen 

dikatakan valid berarti menunjukan alat ukur yang dipergunakan untuk 

mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya di ukur (Sugiyono, 2007). Uji validitas menggunakan Pearson Product 

Moment, dari 10 soal kuisioner motivasi pengobatan. Uji validitas ini 

menggunakan teknik korelasi Pearson Product Moment dengan menggunakan 

SPSS versi 16.0. Untuk mengetahui pertanyaan tersebut signifikan maka 

pertanyaan tersebut harus memenuhi persyaratan uji yaitu :  

1. Jika nilai r hitung > tabel atau signifikan < 0,05 maka item pertanyaan 

valid 

2. Jika nilai r hitung < tabel atau signifikan > 0,05 maka item pertanyaan 

tidak valid 

Instrumen penelitian yang berupa kuisioner telah dilakukan uji validitas 

dengan jumlah respon yang digunakan pada uji ini sebanyak 10 responden yang 

menjalani pengobatan hemodialisa di Rumkit Tk. II Dr.Soepraoen Malang, 

dengan harapan sampel tersebut telah mewakili populasi yang sebenarnya. 

Item Pertanyaan Jumlah No. Pertanyaan 

1. Memiliki sikap positif 
2. Beurusaha dalam 

mencapai tujuan 
3. Kekuatan yang 

mendorong individu 

4 

 

3 

 

3 

1, 6, 8, 10 

 

2, 5, 9 

 

3, 4, 7 

 

Jumlah 10  
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Besarnya nilai kritis r tabel dengan n = 10 dengan tingkat kesalahan (alpha) 

yaitu 0,632. 

Berdasarkan uji validitas motivasi pengobatan pada pasien gagal ginjal 

sebanyak 10 pasien didapatkan hasil dari semua item pertanyaan memiliki nilai 

R hitung (0,729 – 0,976) lebih besar dari nilai R tabel (0,632) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa item-item tersebut valid dan semua butir pertanyaan layak 

untuk dijadikan instrumen penelitian. Hasil dari uji validitas tiap item 

pertanyaan terlampir dihalaman 91. 

4.9.2 Uji Reabilitas  

Reabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Sugiyono, 2007). Uji reabilitas 

menggunakan cronbach alpha dari 10 soal kuesioner motivasi pengobaatan pasien 

gagal ginjal kronis yang menjalani hemosidialisa rumus perhitungan 

menggunakan SPSS versi 16.0.  kriteria pengujian adalah sebagai berikut :  

1. Tes dikatakan reliable jika nilai α (0.600) > dari nilai r table 

2. Tes dikatakan tidak reliable jika nilai α (0.600) < dari nilai r table 

Hasil penelitian yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan nilai r 

tabel dengan n (jumlah responden) dan taraf signifikan 5% atau 0.05. Uji 

reabilitas diketahui nilai Cronbach Alpha pada kuisioner pertanyaan motivasi 

pengobatan pasien gagal ginjal sebesar 0.947, dengan nilai Cronbach Alpha lebih 

besar daripada nilai kritis pembanding, maka dapat diketahui variabel 

pertanyaan tersebut reliable dan dapat digunakan dalam penelitian. 
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4.10 Prosedur Pengumpulan data  

Pengumpulan data adalah suatu proses pendekatan kepada subjek dan 

proses pengumpulan karakteristik subjek yang diperlukan dalam suatu 

penelitian (Nursalam, 2014).  

Langkah – langkah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

a. Tahap Persiapan  

1. Sebelum peneliti melakukan study pendahuluan dan pengambilan data 

penelitian, peneliti membuat surat perijnan dari kampus yang akan 

diberikan kepada kepala rumah sakit Dr. Soepraoen malang. 

2. Setalah mendapat ijin dari pihak rumah sakit, peneliti melakukan study 

pendahuluan terlebih dahulu di rumah sakit Dr. Soepraoen malang. 

3. Kemudian peneliti mempersiapkan lembar informed consent dan 

kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden sesuai dengan jumlah sampel 

yang ditentukan. 

b. Tahap Pelaksanaan 

1. Memintak ijin kepada kepala ruang hemodialisa, kemudian menetukan 

sampel penelitian sesuai dengan kriteria inklusi. 

2. Melakukan pendekatan terlebih dahaulu dengan pasien yang 

menjalankan hemodialisi, seperti: memperkenalkan diri, menjelaskan 

tujuan penelitian, menjelaskan hak pasien selama menjadi responden, 

dan melakukan dokumentasi. 

3. Setelah melakukan pendekatan dengan pasien, peneliti memberikan 

lembar infomed consent kepada responden untuk memintak 
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persetujuan kemudian membagikan kuesioner dan mendampingi 

selama proses pengisian kuesioner sampai selesai. 

4. Kuesioner yang telah diisi oleh responden di kumpulakan kembali ke 

peneliti. 

c. Tahap Evaluasi data 

1. Kuesioner yang di telah dikumpulkan dicek ulang oleh peneliti. 

2. Memeriksa kelengkapan data yang sudah terkumpul dan memeriksa ada 

tidaknya kesalahan dalam pengisian lembar kuesioner.  

3. Jika tedapat kesalahan pengisian kuesioner atau kurang lengkapnya 

pengisian kuesioner, lembar kuesioner diberikan kembali ke responden 

untuk melengkapi.  

 

4.11 Teknik Pengolahan Data  

Langkah – langkah pengolahan data yang akan dilakukan sebelum analisis 

data, yaitu :  

1. Editing   

Editing adalah kegiatan pemeriksaan kembali isi formulir atau 

kuesioner, apakah jawaban yang ada di kuesioner sudah jelas, lengkap, 

relevan, dan konsisten. Pada penelitian ini editing  akan dilakukan setiap 

selesai pengisian formulir atau kuesioner. Jika terdapat data yang tidak 

lengkap, maka akan dilakukan pemeriksaan kembali. 

2. Coding  

Coding merupakan kegiatan merubah data berbentuk huruf menjadi 

data berbentuk angka atau bilangan, untuk mempermudah saat analisa dan 

juga mempercepat pada saat memasukkan data. 
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3. Tabulating  

Tabulasi adalah memberi skor pada setiap item dan mengubah jenis 

data dengan memodifikasi sesuai dengan teknik yang digunakan. 

4. Entry data  

Semua kuesioner yang telah terisi penuh, benar dan juga telah 

melewati proses coding, maka langkah selanjutnya ialah memproses data 

untuk dianalisis. Kemudian memasukan data yang sudah di kumpulkan 

penelitin dari responden dan dimasukkan dalam databese komputer 

menggunakan SPSS. 

5. Cleaning 

Cleaning adalah kegiatan untuk mengecek kembali apakah data yang 

sudah di-entry terdapat kesalahan atau tidak. 

 

4.12 Analisis data  

Proses analisis data digunakan dalam menjawab rumusan masalah 

penelitian, berdasarkan tekknik pengolahannya dibedakan menjadi dua yaitu 

secara deskriptif dan inferensi (Donsu, 2016). Penelitian ini mengunakan 

statistik dekriptif adalah pengolahan data berupa angka atau diagram yang di 

presentase (%) dari masing – masing item atau variabel . 

4.12.1 Analisis Univariat  

Menurut Notoadmodjo (2005, dalam Donsu, 2016) menjelaskan proses 

pengumpulan data yang dimualai dari data yang acak dan abstrak, kemudian di 

olah menjadi data berubah infomasi yang nantinya akan disajikan. Analisi 

univariat disajikan dalam bentuk statistik (mean, median, modus), tabel, dan 

grafik yang akan di lakukan pada masing – masing variabel. Analisi ini juga 
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sering digunakan pada penelitian deskriptif yang dilaporkan dalam prosentase. 

Dalam penelitian ini yang akan di analisis karakteristik kategorik dan numerik. 

Pada penelitian ini yang termasuk karakteristik kategorik meliuputi jenis 

kelamin. Sedangkan karakteristik numerik dalam penelitian ini meliputi usia, 

dan lama menjalani hemodialisa. Hasilnya pada pada analisis data kategorik 

berupa distribusi frekuensi tiap kategorik dan persentase tiap kategorik. 

sedangkan untuk analisis data numerik berupa parameter ukuran pemusatan 

dan parameter ukuran penyebaran, jika data mempunyai distribusi normal 

dapat memilih mean sebagai ukuran pemusatan dan standar deviasi sebagai 

ukuran penyebaran dan jika data mempunyai distribusi tidak normal dapat 

memilih median sebagai ukuran pemusatan  dan minimum- maksimum untuk 

ukuran penyabaran. Dalam penelitian ini yang digunakan untuk menganalisis 

dengan SPSS versi 16.0 for windows. 

4.12.2 Analisis Bivariat  

Analisis bivariat adalah analisis dua variabel yang sering digunakan pada 

penelitian hubungan untuk mencari tahu adanya hubungan antara variabel X 

dan Y yang akan menjadi penelitian (Donsu, 2016). Pada penelitian ini 

menganalisi caring perawat dan motivasi pengobatan kesembuhan pasien gagal 

ginjal kronis di rumah sakit Soepraoen Malang. Analisis ini caring  perawat 

merupakan variabel X dan motivasi pengobatan merupakan variabel Y, dalam 

penelitian ini bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan caring 

perawat dengan motivasi pengobatan pasien. Uji statistik yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan Spearman rank dengan taraf signifikansi 5% (0,05). 

Penelitian ini menggunaka uji Spearman rank karena dalam penelitian ini pada 

variabel dependen dan varibel independen berskala ordinal, dan memiliki 
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tujuan untuk melihat hubungan, kekuatan hubungan, dan arah hubungan. 

Dalam penelitian ini yang digunakan untuk menganalisis dengan SPSS versi 

16.0 for windows dan interpretasi yang digunakan untuk menjawab hipotesis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.5 Parameter dan Interpretasi Hasil 

 

 

 

 

 

 

 

4.13  Etika Penelitian  

Etika dalam penelitian keperawatan tidak hanya memerlukan keahlian 

dan ketekunan, namun juga memerlukan adanya kejujuran dan intergritas. 

Penelitian ini menggunakan manusia sebagai responden, maka dalam riset 

keperawatan ada hak asasi manusia yang harus dilindungi dan privasinya 

(Budihartono, 2008). Tujuan dari etika penelitian adalah penggambaran yang 

haru dilakukan peneliti (Nursalam, 2008), yaitu:  

1. Lembar persetujuan (Infomed Consent) 

Merupakan lembar persetujuan antara peneliti dan responden yang di 

tanda tangani sebelum melakukan penelitian. Infomed Consent dibagikan peneliti 

No.  Parameter Interpretasi 

1.  Hubungan/korelasi. 

 

Bila nilai sig (p value) < α 0,05 maka, H1 

diterima, atau ada hubungan antara dua 

variabel yang diteliti 

2.  Kekuatan korelasi  0.000-0.199 : Sangat Lemah  

0.200-0.399 : Lemah  

0.400-0.599 : Sedang  

0.600-0.799 : Kuat  

0.800-1.000 : Sangat kuat 

3.  Arah korelasi  + searah / - berbanding terbalik  
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kepada pasien gagal ginjal kronis di rumah sakit Dr. Soepraoen Malang 

sebelum mengisi kuesioner. 

2. Tanpa nama (Anonimity)

Etika keperawatan memberikan jaminan kepada responden denga tidak 

mencantumkan nama pada lembar kuesioner, tetapi responden dimintak hanya 

menuliskan inisial namanya untuk menjaga kerahasian identitas responden.  

3. Kerahasiaan (Confidentiality)

Confidentiality adalah salat satu etika keperawatan yang di dalamnya 

memberikan jaminan kepada responden berupa menjaga kerahasiaan baik dari 

informasi atau data lainnya dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Semua 

informasi yang telah diterima oleh peneliti akan dijamin kerahasiaannya, tetapi 

untuk data tertentu akan dilaporkan pada hasil riset atau kelompok tertentu. 

4. Keadilan (Justice)

Justice adalah keadilan pada penelitian ini berkaitan dengan pemilihan 

sampel dari populasi peneliti, agar semua responden yang dipilih peneliti 

mendapat keadilan yang sama selama prosedur penelitian di lakukan. 


