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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

4.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah desain penelitian 

Cross-Sectional.. Desain penelitian Cross-Sectional merupakan jenis penelitian yang 

menekankan pada waktu pengukuran data variabel dependen dan variabel independen 

yang hanya diukur pada sekali waktu dan dinilai secara simultan pada satu saat 

(Nursalam, 2015). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara 

penerapan komunikasi terapeutik perawat dengan kepuasan pasien. 

  



33 
 

 
 

4.2 Kerangka Penelitian  

  
Populasi : seluruh pasien yang dirawat diruang rawat inap kelas III Rs. 

Tentara Dr. Soepraon 

Sampel : pasien yang dirawat diruang rawat inap kelas III RS. Tentara Dr. 

Soepraoen dengan kriteria eksklusi dan inklusi 

Sampel di ambil dengan teknik Accidental sampling 

Variabel Dependen: Kepuasan Pasien  Variabel Independen: Komunikasi Terapeutik 

Perawat  

Alat ukur: Lembar Observasi 

Skala Ordinal Skala Ordinal  

Alat ukur: Kuesioner 

Hasil: Hubungan penerapan komunikasi terapeutik perawat terhadap 

kepuasan pasien diruang rawat inap kelas III Rumkit TK.II dr. 

Soepraoen 

Ada hubungan  Tidak ada hubungan 

Uji Korelasi Spearman 

Gambar 4.1: Kerangka Penelitian Hubungan Penerapan Komunikasi Terapeutik Perawat 
dengan Kepuasan Pasien 



34 
 

 
 

4.3 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling  

Populasi merupakan keseluruhan pengamatan yang diperoleh dari percobaan 

atau penelitian (Elcom, 2010). Menurut Nursalam, (2015) populasi dalam penelitian 

adalah subjek (misalnya manusia; Pasien) yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. 

Pada penelitian ini pupolasinya adalah seluruh pasien di ruang rawat inap kelas III 

Rumkit Tk.II dr. Soepraoen. Populasi penelitian dibagi menjadi 2 kriteria, yaitu kriteria 

inklusi dan kriteria eksklusi. 

Adapun kriteria inklusi populasi dalam penelitian ini:  

1. Pasien kooperatif 

2. Pasien tidak sedang dalam masa isolasi 

3. Pasien dapat membaca dan menulis 

4. Pasien minimal dirawat 2X24 jam 

5. Bersedia menjadi responden  

Dan dengan kriteria ekslusi sebagai berikut: 

1. Pasien anak-anak 

2. Pasien dengan gangguan kesadaran 

4.3.1 Sampel Penelitian 

Sampel terdiri atas bagian populasi terjangkau yang dapat dipergunakan sebagai 

subjek penelitian melalui sampling (Nursalam, 2015). Dalam penelitian ini sampelnya 

adalah pasien yang di rawat di ruang rawat inap kelas III Rumkit Tk. II dr. Soepraoen. 

4.3.2 Teknik Sampling 

Menurut (Nursalam, 2013) teknik sampling merupakan cara-cara yang 

digunakan untuk pengambilan sampel. Dalam penelitian ini menggunakan “accidental 

sampling”. Accidental sampling  adalah pengambilan sampel yang dilakukan secara subjektif 

oleh peneliti dari sudut kemudahan, tempat pengambilan sampel dan jumlah yang akan 
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diambil (Nursalam, 2015). Pada penelitian ini pengambilan sampel dilakukan di ruang 

rawat inap kelas III Rumkit Tk. II dr. Soepraoen selama 1 minggu yaitu dimulai dari 

tanggal 14 Juni-21 Juni 2019.  

4.4 Variabel Penelitian  

4.4.1 Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang memengaruhi 

atau nilainya menentukan variabel lain (Nursalam, 2015). Adapun variabel independen 

dalam penelitian ini adalah komunikasi terapeutik perawat. 

4.4.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi 

nilainya ditentukan oleh variabel lain (Nursalam, 2015). Adapun variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah kepuasan pasien.   

4.5 Definisi Operasional  

Tabel 4.1: Definisi Operasional Hubungan Penerapan Komunikasi 
Terapeutik Perawat dengan Kepuasan Pasien 

Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator Alat 

ukur 

Skala Hasil ukur 

Komunik

asi 

terapeutik  

Komunikasi 

terapeutik 

merupakan 

komunikasi 

antara 

perawat 

dengan pasien 

yang terjalin 

baik, 

komunikastif 

dan bertujuan 

untuk 

menyembuhk

an atau 

setidaknya 

Tahapan 

komunikasi 

terapeutik: 

a. Tahap Pre-
Interaksi. 
Tahapan 
dimana 
perawat 
menyiapkan 
diri 
sebelum 
bertemu 
dan 
berkomuni
kasi dengan 

Lembar 

observas

i 

 

  

Ordin

al 

Pemberin skor 

pertanyaan 

dalam lembar 

observasi 

menggunakan 

skala 

guttman,yaitu 

apabila: 

Ya= 1 Tidak= 

0 

 

Dengan skor 

komunikasi 
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dapat 

melegakan 

serta dapat 

membuat 

pasien merasa 

nyaman dan 

akhirnya 

mendapatkan 

kepuasan. 

pasien  
b. Tahap 

Orientasi. 
Tahapan 
dimana 
perawat 
bertemu 
dengan 
pasien 
untuk 
pertama 
kalinya. 
Pada tahap 
ini perawat 
mulai 
membina 
hubungan 
saling 
percaya 
dengan 
pasien. 

c. Tahap 
kerja. Pada 
tahapan ini 
perawat 
dituntut 
untuk 
mampu 
membantu 
dan 
mendukung 
pasien 
dalam 
menyampai
kan 
perasaan 
dan 
pikirannya. 

d. Tahap 
teriminasi. 
Terdiri dari 
2 macam, 
yaitu: tahap 
terminasi 
sementara 
merupakan 
akhir 
pertemuan 
perawat 
dengan 

terapeutik 

sebagai berikut:  

Komunikasi 

Terapeutik=>5

0% 

Komunikasi 

tidak 

terapeutik=<50

% 
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pasien akan 
tetapi masih 
ada 
pertemuan 
selanjutnya 
yang akan 
dilakukan 
pada waktu 
yang telah 
disepakati. 
Terminasi 
akhir: pada 
terminasi 
ini perawat 
telah 
menyelesaik
an proses 
keperawata
n secara 
keseluruhan
. 

Kepuasan 

pasien  

Kepuasan 

pasien 

merupakan 

suatu 

tingkatan 

perasaan 

pasien yang 

timbul 

sebagai akibat 

pelayanan 

kesehatan 

yang 

diperoleh 

setelah Pasien 

membanding

kan dengan 

apa yang 

diharapkanny

a.  

Aspek-aspek 

kepuasan pasien  

a. Responsiveness 
(Cepat 
tanggap) 
merupakan 
kemampuan 
petugas 
kesehatan 
untuk 
segera 
menolong 
pasien dan 
kesiapannya 
melayani 
suatu 
prosedur 
dan bisa 
memenuhi 
harapan 
Pasien. 

b. Reabillity 
merupakan 
kemampuan 
untuk 
memberikan 
pelayanan 
kesehatan 

Kuesion

er 

Ordin

al  

Pemberian skor 

dalam 

pertanyaan 

kuesioner ini 

menggunakan 

skala Likert, 

apabila:  

 

SP (sangat 

puas)= 4 

P (Puas)= 3 

TP (Tidak 

puas)= 2 

STP (Sangat 

tidak puas)= 1 

 

Dengan skor 

kepuasan 

pasien sebagai 

berikut: 

Sangat tidak 

puas= 23-40 
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dengan 
tepat waktu 
dan akurat. 

c. Assurance 
berkaitan 
dengan 
pengetahua
n, 
kesopanan 
dan sifat 
petugas 
kesehatan   
yang dapat 
dipercaya 
oleh pasien. 

d. Emphaty 
merupakan 
rasa 
kepedulian 
dan 
perhatian 
khusus 
tenaga 
kesehatan 
kepada 
pasien. 

e. Tangible 
merupakan 
mutu 
pelayanan 
kesehatan 
yang dapat 
dirasakan 
langsung 
oleh pasien. 

Tidak puas= 

41-58 

Puas= 59-76 

Sangat puas= 

77-92 

 
 

4.6 Tempat Penelitian  

Penelitian dilakukan di Rumkit Tk. II dr. Soepraoen Malang 

4.7 Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 8 Oktober - 5 Juli 2019 
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4.8 Instrumen Penelitian  

Pada penelitian ini menggunakan alat ukur berupa lembar observasi dan 

kuesioner. Menurut Alimul Hidayat, (2011) Kuesioner merupakan daftar pertanyaan 

yang diajukan kepada responden penelitian untuk menggali hal-hal yang bersifat rahasia.  

1. Instrumen lembar observasi komunikasi terapeutik   

Lembar observasi yang digunakan sebagai instrumen komunikasi terapeutik 

perawat ini terdiri dari 28 butir pertanyaan, yaitu 4 pertanyaan pada tahap pre-orientasi 

(butir pertanyaan no 1-4), 10 pertanyaan pada tahap orientasi (butir pertanyaan no 5-

14), 4 pertanyaan pada tahap kerja (butir pertanyaan no 15-18), 5 pertanyaan pada tahap 

terminasi (butir pertanyaan no 19-23) dan 5 pertanyaan pada dimensi respon (butir 

pertanyaan no 24-28). 

2. Instrumen kepuasan pasien 

Kuesioner yang digunakan sebagai instrumen kepuasan pasien dalam penelitian 

ini terdiri dari 23 pertanyaan berdasarkan indikator kepuasan yaitu, 6 pertanyaan pada 

indikator reliabillity terdapat pada butir pertanyaan no 1-6, 3 pertanyaan pada indikator 

assurance yang terdapat pada butir pertanyaan no 7-9, 5 pertanyaan pada indikator 

emphaty yang terdapat pada butir pertanyaan no 10-14, 5 pertanyaan pada indikator 

tangible yang terdapat pada butir pertanyaan no 15-19 dan 4 pertanyaan pada indikator 

responsiveness yang terdapat pada pertanyaan no 20-23. 

4.9 Uji Validitas dan Reliabilitas  

Kuesioner kepuasan pasien yang digunakan pada penelitian ini mengadopsi 

kuesioner milik Nursalam yang telah diuji validitas dengan nilai uji validasi sebagai 

berikut:  
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Tabel 4.2: Hasil Uji Validitas 
 

KODE 
PERTANYAAN 

NILAI UJI VALIDASI 

Reliabilitty 1 .476 

Reliabilitty 2 .851 

Reliabilitty 3 .668 

Reliabilitty 4 .446 

Reliabilitty 5 .744 

Reliabilitty 6 .745 

Assurance 1 .580 

Assurance 2 .677 

Assurance 3 .773 

Emphaty 1 .542 

Emphaty 2 .796 

Emphaty 3 .498 

Emphaty 4 .676 

Emphaty 5 .851 

Tangible 1 .556 

Tangible 2 .468 

Tangibel 3 .710 

Tangibel 4 .488 

Tangibel 5 .746 

Responsiveness 1 .689 

Responsiveness 2 .449 

Responsiveness 3 .496 

Responsiveness 4 .493 

Seluruh pertanyaan dinyatakan valid karena r hitung > r tabel yaitu dengan nilai 

r tabel 0.444. Kuesioner tersebut juga dinyatakan reliable dengan uji Cronbach's Alpha 

0.930.   
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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, 

2015). Adapun langkah-langkahnya: 

a. Mempersiapkan surat izin penelitian untuk disampaikan kepada pihak yang 

berkepentingan yaitu direktur RS. Tentara Dr. Soepraoen 

b. Setalah memperoleh surat izin untuk melakukan penelitian dari Direktur Rumkit 

Tk. II dr. Soepraoen, peneliti mendatangi lokasi penelitian yaitu di ruang rawat inap 

kelas III Rumkit Tk. II dr. Soepraoen.  

c. Peneliti memberikan informasi tentang tujuan penelitian dan keikutsertaan dalam 

penelitian kepada sampel penelitian. Dikarenakan sampel dalam penelitain ini 

perawat, maka persetujuan informed consent disampaikan dan ditandatangani oleh 

KARU, hal tersebut dilakukan untuk menghidari bias dalam penelitian.  

d. Peneliti menentukan sampel menggunakan teknik accidental sampling. Peneliti dibantu 

oleh 2 enumerator penelitian. Peneliti terlebih dahulu melakukan briefing untuk 

menyamakan presepsi penelitian ini. 

e. Peneliti melakukan observasi penerapan komunikasi terapeutik kepada perawat yang 

sedang melakukan asuhan keperawatan kepada pasien.  

f. Setelah dilakukan asuhan keperawatan, peneliti memberikan informasi tentang 

tujuan penelitian dan keikutsertaan dalam penelitian ini kepada pasien yang telah 

dilakukan asuhan keperawatan oleh perawat yang telah diobservasi oleh peneliti. 

Bagi yang setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian ini diminta untuk 

menandatangani lembar persetujuan penelitian (informed consent). 

g. Peneliti memberikan kuesioner kepuasan pasien kepada pasien yang telah dilakukan 

asuhan keperawatan oleh perawat yang telah diobservasi sebelumnya.  
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h. Peneliti mendampingi pasien sewaktu pengisian kuesioner. Pengisian kuesioner 

dilakukan selama kurang lebih 10-15 menit. 

i. Kuesioner diserahkan kembali kepada peneliti apabila telah selesai diisi. 

j. Lembar observasi dan kuesioner kepuasan yang telah lengkap diisi dilanjutkan 

dengan pengolahan data.  

4.11 Tahap Pengolahan Data 

Dalam proses pengolahan data, terdapat beberapa tahapan yang perlu 

diperhatikan sebagai berikut:  

1. Editing 

Editing merupakan upaya memeriksa kembali data yang telah diperoleh. 

2. Coding 

Coding merupakan kegiatan merubah data berbentuk huruf menjadi 

angka/bilangan. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah pada saat entry data.  

3. Scoring  

Pemberian score pada saat pengolahan data 

1) Variabel independen (komunikasi terapeutik perawat). 

Pada lembar observasi komunikasi terapeutik ini menggunakan skala guttman dengan 

nilai, yaitu: 

Ya= 1 

Tidak= 0 

dengan skor komunikasi dikatakan terapeutik apabila skor >50% dan dikatakan 

komunikasi tidak terapeutik apabila <50%. 

2) Variabel dependen (kepuasan pasien)  

Pada kuesioner kepuasan ini juga menggunakan skala liker dengan rentang nilai 1-4, 

yaitu: 
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Sangat puas (SP)  : 4 

Puas (P)   : 3 

Tidak puas (TP)  : 2 

Sangat tidak puas (STP)  : 1  

Skor pada kepuasan pasien dapat diukur menggunakan rumus:  

𝑃 =
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 
  

dengan hasil yang didapatkan sebagai berikut: 

Sangat tidak puas  : 23-40 

Tidak puas   : 41-58 

Puas   : 59-76 

Sangat puas   : 77-92 

4.12 Analisa Data   

Metode statistik analisa data dalam penelitian ini adalah:  

a. Analisa Univariat 

Analisa univariat merupakan analisi yang dilakukan pada satu variabel atau per 

variabel .Pada penelitian ini analisis univariat digunakan untuk menganalisis variabel 

independen (komunikasi terapeutik perawat) dan variabel dependen (kepuasan pasien).  

b. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat merupakan analisis dua variabel. Untuk melihat adanya 

hubungan antara variabel independen (komunikasi terapeutik perawat) dan variabel 

dependen (kepuasan pasien) maka digunakan uji Korelasi Spearman.  

Uji Korelasi Spearman dengan tingkat signifikan 5% atau 0.05 digunakan untuk 

mengetahui adanya hubungan pada variabel independen dan dependen serta untuk 

mengetahui kekuatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang 

berskala ordinal dan ordinal. Uji Korelasi Spearman dilakukan menggunakan aplikasi 
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SPSS pada computer. Apabila nilai ρ < 0.05 maka Hᵢ diterima, yang artinya ada 

hubungan antara komunikasi terapeutik perawat dengan kepuasan pasien di ruang rawat 

inap kelas III Rumkit Tk. II dr. Soepraoen.  

Selanjutnya untuk mengetahui kekuatan suatu hubungan dilihat menggunakan 

pedoman interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut: 

Tabel 4.3: Interpretasi Koefisien Korelasi Spearman-Rank 

Kategori Tingkat kekuatan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 0,1000 Sangat kuat 

Arah korelasi dibagi menjadi dua, yaitu korelasi positif dan korelasi negatif. 

Korelasi positif terjadi apabila kenaikan variabel X secara relative dan proporsional 

diikuti oleh kenaikan variabel Y dan menurunya variabel X diikuti secara relative dan 

proporsional oleh menurunnya variabel Y. Sementatra korelasi negative terjadi apabila 

kenaikan variabel X secara relative dan proporsional diikuti oleh menurunnya variabel 

Y, dan menurunnya variabel X diikuti secara relative dan proporsional oleh kenaikan 

variabel Y.  

4.13 Etika Penelitian  

Dalam sebuah penelitian, peneliti perlu membawa surat rekomendasi 

permohonan izin penelitian dari institusi pendidikan untuk diserahkan kepada institusi 

atau lembaga tempat penelitian yang akan diuji oleh peneliti. Setelah mendapatkan 

pesetujuan selanjutnya peneliti diharuskan menekankan masalah etika kedalam 

penelitian yang meliputi: 
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1. Informed consent 

Peneliti terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada pihak Rumkit Tk. 

II dr. Soepraoen dengan membawa surat rekomendasi dari Direktur Program Studi 

Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Malang. Informed consent diberikan 

kepada responden yang berisi tentang informasi penelitian dan penjelasan maksud dan 

tujuan penelitian. Apabila responden bersedia maka responden harus menandatangani 

informed consent tersebut.  

2. Anonimity 

Anonymity mengacu pada kerahasiaan nama responden dalam penelitian. Untuk 

menjaga kerahasiaan tersebut responden tidak perlu mencantumkan nama tetapi 

sekedar diberi kode atau inisial.  

3. Confidentiality (kerahasiaan) 

 Semua informasi dalam penelitian yang menyangkut data mengenai responden 

akan tetap dirahasiakan dan peneliti melindungi setiap data yang akan dilaporkan 

sebagai hasil penelitian. 
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