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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1  Desain Penelitian 

 Desain penelitian atau rancangan penelitian merupakan sesuatu yang sangat 

penting dalam penelitian yang dalam pengontrolan maksimal beberapa faktor yang 

mempengaruhi akurasi hasil. Penggunaan istilah desain penelitian digunakan untuk 2 

hal yakni, desain penelitian adalah suatu strategi penelitian yang digunakan dalam 

mengidentifikasi permasalahan sebelum perencaan akhir pengumpulan data dan desain 

penelitian digunakan untuk mendefinisikan struktur penelitian yang akan dilakukan 

(Nursalam, 2008). 

 Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pre-Eksperimental 

(One Group pre-post design). Dalam One Group pre-post design ini tidak ada kelompok 

pembanding, sampel akan diberi pre-test sebelum diberikan intervensi dan post-test di 

akhir penelitian. Dengan demikian, hasil dari intervensi yang diberikan lebih akurat, 

karena dapat membandingkan keadaan sebelum dan sesudah diberikan intervensi 

(Sugiyono, 2014). Berikut ini merupakan tabel  desain penelitian One Group pre-post 

design.
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Tabel 4.1 Rancangan Penelitian 

Keterangan : 

O : Observasi kualitas tidur sebelum diberikan intervensi teknik relaksasi benson. 

I : Intervensi teknik relaksasi benson. 

OI : Observasi kualitas tidur setelah diberikan intervensi teknik relaksasi benson. 

  

Pre-test Intervensi Post-test 

O I OI 
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4.2 Kerangka Kerja Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 4.1 Kerangka Kerja Pengaruh Teknik Relaksasi Benson terhadap 
Kualitas Tidur Klien Diabetes Melitus 

 

  

Penyusunan Proposal 

Studi Pendahuluan 

Populasi 

Klien diabetes melitus di Puskesmas Polojiwen sebanyak 63 orang. 

 

Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan quota sampling 

Sampel 

Klien diabetes melitus yang memenuhi kriteria inklusi di Puskesmas 
Polowijen sejumlah 30 orang. 

Pre-test dengan memberikan kuesioner kualitas tidur (KKT) dan wawancara   

Pemberian intervensi teknik relaksasi benson 2 kali sehari selama 10-20 menit    

Post-test dengan memberikan kuesioner kualitas tidur (KKT) 

Analisis data menggunakan uji T-dependen 

H1 : Ada pengaruh teknik relaksasi benson terhadap kualitas tidur klien 
Diabetes Melitus  
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4.3 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

4.3.1 Populasi 

 Populasi merupakan keseluruhan dari subjek atau objek dalam penelitian 

(Arikunto, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah semua klien diabetes melitus 

yang ada di Puskesmas Polowijen Kota Malang. Didapatkan data selama 1 bulan 

terakhir (data kehadiran klien diabetes melitus bulan Juni) sejumlah 63 orang. 

4.3.2 Sampel 

 Sampel adalah bagian dari populasi terjangkau yang digunakan sebagai subjek 

penelitian (Nursalam, 2008). Sampel diambil dari populasi dengan teknik tertentu 

untuk diteliti dan digeneralisasi terhadap populasi (Suryani & Hendryadi, 2015). Sampel 

pada penelitian ini adalah klien diabetes melitus yang memenuhi kriteria inklusi yaitu 

sejumlah 30 orang. 

 Kriteria inklusi adalah karakteristik secara umum dari subjek penelitian 

populasi target yang terjangkau (Notoatmodjo, 2012). Kriteria inklusi dalam penelitian 

ini antara lain :  

1) Klien diabetes melitus tipe 2 dengan rang Kuesioner Kualitas Tidur  < 62,5%. 

2) Klien diabetes melitus rutin melakukan pemeriksaan ke Puskesmas Polowijen Kota 

Malang. 

3) Klien diabetes melitus yang memiliki kemampuan berkomunikasi.  

4) Klien diabetes melitus yang memiliki dukungan dari keluarga.  

5) Tidak sedang mengikuti penelitian lain.  

6) Bersedia menjadi responden. 
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 Kriteria eksklusi adalah meniadakan subjek yang tidak sesuai dengan kriteria 

inklusi karena berbagai macam sebab sehingga tidak dapat menjadi responden 

penelitian (Notoatmodjo, 2012). Kriteria eksklusi dalam penelitian ini antara lain :  

1) Sedang mengikuti penelitian lain.  

2) Klien diabetes melitus selain tipe 2  

3) Klien diabetes melitus tipe 2 dengan rang Kusioner Kualitas Tidur  

4) Klien yang sudah mendapatkan terapi komplementer lainnya. 

4.3.3 Teknik Sampling 

 Teknik sampling adalah cara yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam 

penelitian (Nursalam, 2008). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah quota sampling. Teknik quota sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

kriteria yang telah ditentukan peneliti hingga terpenuhinya jumlah yang diinginkan oleh 

peneliti tersebut (Sugiyono, 2014).  

4.4 Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian adalah suatu atribut atau nilai dari orang atau kegiatan yang 

bervariasi, serta telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan 

(Sugiyono, 2014). 

4.4.1 Variabel Bebas (Variabel Independent) 

 Variabel bebas atau variabel independent adalah variabel yang mempengaruhi 

atau penyebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel terikat (dependent) 

(Darmawan, 2013). Varibel bebas atau independent dalam penelitian ini adalah teknik 

relaksasi benson. 
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4.4.2 Varibel Terikat (Variabel Dependent) 

 Variabel terikat atau variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi atau 

menjadi akibat dari variabel bebas (Darmawan, 2013). Varibel bebas dan dependent 

dalam penelitian ini adalah kualitas tidur klien diabetes melitus. 

4.5 Definisi Operasional 

 Definisi operasional adalah pengertian variabel-variabel yang diamati atau 

diteliti berdasarkan karakteristiknya, sehingga memungkinkan atau mengarahkan 

peniliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu 

objek atau fenomena (Polit & Beck, 2012). 
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Tabel 4.2 Definisi Operasional Pengaruh Teknik Relaksasi Benson terhadap 
Kualitas Tidur Klien Diabetes Melitus 

Variabel Definisi 
Operasional Indikator Alat Ukur Skala Hasil Ukur 

Variabel Independen 

Teknik 
Relaksasi 
Benson 

Gabungan antara 
teknik relaksasi 
dengan kuatnya 
keyakinan yang 
baik merupakan 
faktor 
keberhasilan 
relaksasi. Unsur 
keyakinan yang 
digunakan yaitu 
penyebutan kata 
atau kalimat 
sesuai dengan 
keyakinan agama 
masing-masing 
secara berulang 
dan dengan 
sikap pasrah.  

Pemberian 
intervensi 
teknik 
relaksasi 
benson 2 
kali sehari (1 
kali di siang 
hari dan 1 
kali saat 
sebelum 
tidur di 
malam hari) 
selama 10-
20 menit. 
Dilakukan 5 
hari 
berturut-
turut dalam 
seminggu. 

   
 

Variabel dependen 

Kualitas 
tidur 
klien 
DM  

Ukuran klien 
DM ketika 
merasakan 
kebugaran, 
kesegaran dan 
tidak 
menunjukkan 
perasaan lelah 
ataupun tanda-
tanda 
kekurangan tidur 
lainnya. 

Peningkatan 
kualitas 
tidur. 

Kuesioner 
Kualitas 
Tidur 
(KKT) 
terdiri dari 
7 poin 
pertanyaan 

Interval Penilaian 
setiap poin 
pertanyaan 
menggunakan 
skala likert 1-
4. Total skor 
7-28. 7 adalah 
nilai terendah 
dan 28 adalah 
nilai tertinggi.  
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4.6 Tempat Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Polowijen Kota Malang. 

4.7 Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada bulan 01 Juli hingga 07 Agustus 2019. 

4.8 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu 

fenomena alam atau sosial yang akan diamati peneliti secara spesifik. Instrumen 

penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah telah teruji 

validitas dan reabilitasnya (Sugiyono, 2014). Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuesioner guna mengetahui data demografi klien dan kuesioner 

Kuesioner Kualitas Tidur (KKT) untuk mengetahui kualitas tidur klien, dan jam 

tangan. 

 Kuesioner Kualitas Tidur (KKT) merupakan kuesioner yang dimodifikasi dari 

Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) dan St. Mary’s Hospital (SMH) (Bukit, 2018). 

Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) yang terdiri dari 7 komponen, yaitu kualitas tidur 

subjektif, latensi tidur (waktu yang diperlukan untuk dapat memulai tidur), durasi tidur, 

efisiensi tidur, gangguan tidur yang dialami, penggunaan obat tidur, dan disfungsi 

aktivitas di siang hari. Pada Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) terdapat 19 pertanyaan. 

Penilaian setiap poin pertanyaan dengan skala likert yang dimulai dengan skor 0-3. Skor 

3 merupakan skor paling negatif pada skala likert ini. Jumlah skor dari 7 komponen ini 

menghasilkan 1 skor global, dengan rentang skor 0-21 (Buysse et al., 1989). Hasil dari 

penjumlahan skor PSQI pada 7 komponen tersebut adalah skor ≤ 5 berarti klien 

memiliki kualitas tidur yang baik, dan skor > 5 berarti klien memiliki kualitas tidur yang 

buruk (Mapi Research Trust, 2015). Terdapat 3 komponen tidur dari Pittsburgh Sleep 
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Quality Index (PSQI) yang telah diseleksi dan disesuaikan dengan karakteristik 

responden di Indonesia, yakni : (1) latensi tidur (waktu yang diperlukan untuk dapat 

memulai tidur), (2) durasi tidur, dan (3) rasa kantuk atau lelah di siang hari. Sedangkan 

pada kuesioner St. Mary’s Hospital (SMH) terdapat 14 pertanyaan yang memenuhi 7 

komponen tidur umunya, kemudian 4 komponen tidur ini telah diseleksi dan 

disesuaikan dengan karakteristik Indonesia, yakni : (1) frekuensi terbangun, (2) 

perasaan segar di pagi hari setelah bangun tidur. (3) kedalaman tidur, dan (4) kepuasan 

tidur. Dengan demikian, Kuesioner Kualitas Tidur (KKT) terdiri dari 7 komponen 

tidur yang terlah dimodifikasi, yakni : (1) total jam tidur di malam hari, (2) waktu yang 

diperlukan untuk memulai tidur, (3) frekuensi terbangun, (4) perasaan segar di pagi hari 

setelah tidur, (5) kedalaman tidur, (6) kepuasan tidur, dan (7) rasa kantuk atau lelah di 

siang hari. Penilaian setiap poin pertanyaan pada Kuesioner Kualitas Tidur (KKT) ini 

menggunakan skala likert dengan rentang 1-4, dengan total skor terendah adalah 7 dan 

tertinggi adalah 28. Semakin tinggi skornya, maka akan semakin baik kualitas tidurnya 

(Bukit, 2018). Berikut merupakan perhitungan rumus skala likert yang digunakan untuk 

menentukan skoring atau kriteria penelitian : 

Rumus : 

 

Keterangan :  

I = Hasil pembagian Range dan Kategori 

R = Skor tertinggi – skor terendah 

K = Banyaknya kriteria yang disusun pada kuesioner  

  

Interval (I) = 
 Range (R) 

Kategori (K) 
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Penilaian : 

Skor tertinggi : 4 x 7 = 28 (100%) 

Skor terendah  : 1 x 7 = 7 (7/28 x 100% = 25%) 

Range (R)  : 28-7 = 21 (100 - 25 = 75%) 

Kategori (K) : (2) Baik, Buruk 

Interval (I) : Range (R) / Kategori (K) = 75% / 2 = 37,5% 

Rang Standar : Skor tertinggi – Interval = 100% - 37,5% = 62,5% atau 62,5% / 

100% x 28 = 17,5 -> 18 

Kriteria Penilaian : 

Baik : x ≥ 62,5% atau total skor kualitas tidur ≥18 

Buruk : x < 62,5% atau total skor kualitas tidur <18. 

Berikut merupakan perhitungan rumus untuk menentukan kriteria penelitian : 

Rumus = 
Jumlah Skor Jawaban 

x 100% 
Jumlah Skor Tertinggi 

 

(Darmadi, 2014) 

4.9 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

 Uji validitas merupakan sarana untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

kuesioner. Valid atau tidaknya suatu kuesioner dapat diukur dengan melihat apakah 

pertanyaan yang ada pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan kita 

ukur (Ghozali, 2016). Kuesioner Kualitas Tidur (KKT) telah dianalisis oleh 3 ahli (Sleep 

= 
28 

x 100% = 100% 
28 
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and Medical, Psychological Nursing dan Gerontological Nursing) dari Prince of Songkla University, 

Thailand. Kuesioner Kualitas Tidur (KKT) ini telah melalui 2 tahapan dalam 

penterjemahan dan back translation technique oleh bilingual Indonesian expert sejumlah 2 

orang, kemudian hasilnya diidentifikasi secaca berulang hingga mendapatkan 

pemahaman dan makna kalimat yang sama, sehingga jika digunakan tidak 

menimbulkan persepsi dan interpretasi yang berbeda dengan kuesioner aslinya, serta 

telah disesuaikan dengan karakeristik responden yang ada di Indonesia (Bukit, 2018). 

 Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel (Ghozali, 2016). Uji reliabitilas dilakukan terhadap 

20 orang klien yang di rawat inap di dua rumah sakit di Medan. Reliabilitas kuesioner 

kualitas tidur (KKT) dilakukan dengan menggunakan uji test-retest pearson correlation 

coefficients untuk 7 komponen tidur dengan hasil sebagai berikut : total jam tidur di 

malam hari (.96), waktu yang dibutuhkan untuk memulai tidur (.89), frekuensi 

terbangun (.94), perasaan segar setelah bangun tidur di pagi hari (.85), kedalaman tidur 

(.98), kepuasan tidur di malam hari (.92), rasa kantuk atau lelah di siang hari (.83) (Bukit, 

2018). 

4.10 Prosedur Penelitian 

4.10.1 Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu proses pendekatan kepada subjek dan 

proses pengumpulan karakteristik subjek yang dibutuhkan dalam penelitian (Nursalam, 

2008). Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data, yaitu : 

1. Tahap Persiapan 

a. Penyusunan proposal penelitian yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2018 

hingga 1 Mei 2019. 
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b. Mempersiapkan surat izin penelitian yang akan disampaikan kepada pihak 

Puskemas Polowijen Kota Malang. 

c. Melakukan studi pendahuluan di Puskesmas Polowijen Kota Malang dan 

menjelaskan maksud dan tujuan kepada petugas puskemas.  

d. Mempersiapkan kuesioner, lembar wawancara dan informed consent yang berisi 

sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari subjek 

penelitian. 

e. Mencari 5 orang yang bersedia menjadi asisten penelitian. 

f. Melatih asisten penelitian untuk melakukan teknik relaksasi benson.  

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Penelitian dilakukan pada bulan Juli 2019 di Puskesmas Polowijen Kota 

Malang. 

b. Datang ke Puskesmas Polowijen Kota Malang untuk memilih dan menetapkan 

subjek penelitian berdasarkan kriteria inklusi.  

c. Peneliti menjelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, SOP, hak 

responden dan menjamin kerahasiaan data responden.  

d. Peneliti meminta persetujuan kepada  subjek memberikan surat persetujuan  

(informed consent). 

e. Peneliti mewawancarai responden terkait dengan data responden dan 

kuesioner kualitas tidur (Google form). 

f. Mendemonstrasikan intervensi teknik relaksasi benson dengan responden dan 

keluarga, memberikan kesempatan tanya jawab, responden dan keluarga 

memperagakan kembali cara teknik relaksasi benson yang benar sesuai dengan 

yang diajarkan. 

g. Peneliti melakukan evaluasi kemampuan pelaksaan teknik relaksasi benson. 
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h. Peneliti memberikan arahan dan menjelaskan peran keluarga untuk 

mendukung jalannya intervensi dengan membantu mengingatkan dan 

memantau pelaksanaan teknik relaksasi benson terutama ketika akan dilakukan 

sesaat sebelum tidur di malam hari karena peneliti tidak memungkinkan hadir 

secara langsung ke tempat responden, mengkondisikan lingkungan yang tenang 

dan nyaman, dan bersedia dihubungi peneliti melalui via sms atau whatsapp 

untuk dilakukan follow up pelaksanaan teknik relaksasi benson oleh responden.  

i. Peneliti dan responden berdiskusi untuk jadwal pemberian intervensi. 

j. Pemberian intervensi dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama (Hari Senin-

Jumat pada seminggu pertama) dan sesi kedua (Hari Senin-Jumat pada semingu 

kedua). 

k. Peneliti dan 5 asisten penelitian mengunjungi rumah masing-masing klien 

untuk melakukan intervensi pada siang hari. Waktu yang diperlukan  untuk 

pemberian intervensi teknik relaksasi benson 10 menit. 

l. Intervensi diberikan sebanyak sehari dua kali (1 kali di siang hari yang dilakukan 

ketika bersama dengan peneliti atau asisten peneliti dan 1 kali saat sebelum 

tidur di malam hari secara mandiri) selama 5 hari (Hari Senin-Jumat) berturut-

turut dalam seminggu.  

m. Selanjutnya peneliti mewawancarai kembali terkait dengan kuesioner kualitas 

tidur (KKT) di akhir pertemuan (post test) yaitu di hari ke-6 (Sabtu). 

n. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada responden. 

3. Tahap Pengolahan Data 

a. Editing 

Editing adalah proses pemeriksaan data yang sudah dikumpulkan dari responden 

penelitian. Pemeriksaan tersebut dapat berupa memeriksa data yang telah terkumpul 
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atau melengkapi data yang kurang dan memperbaiki data yang kurang jelas. Editing 

dapat dilakukan ketika pengumpulan data atau setelah data terkumpul (Swarjana, 

2016). 

b. Coding 

Coding merupakan proses pemberian kode terhadap data yang telah diperopleh 

dari subjek penelitian. Pemberian kode tersebut mempermudah ketika dilakukan 

tabulasi data. Kode yang diberikan berupa inisial untuk membedakan sampel 

sebelum dan sesudah diberikan intervensi (Swarjana, 2016). 

c. Tabulating 

Tabulating merupakan kegiatan meringkas jawaban dari kuesioner menjadi satu 

tabel induk yang memuat semua jawaban responden dalam bentuk kode-kode yang 

disepakati pengolahan data (Cahyono, 2018). Tabulasi dapat dilakukan dengan 

beberapa cara yaitu tabulasi secara manual dan menggunakan beberapa software yang 

ada (Swarjana, 2016).  

Hasil Analisa data akan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi menurut 

Arikunto (2016), sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Interpretasi  

Interpretasi Presentase 
Seluruh  100% 

Hampir seluruh 79-99% 
Sebagian besar 51-75% 
Setengahnya 50% 

Hampir setengahnya 26-49% 
Sebagian kecil  1-25% 
Tidak satupun 0% 
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4.11 Analisa Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sitematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga 

mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang 

lain (Wijaya, 2018).   

4.11.1 Analisis Univariat 

Analisis univariat merupakan suatu teknik analisis data terhadap satu variabel 

secara mandiri, tiap variabel dianalisis secara mandiri tanpa dikaitkan dengan variabel 

lainnya. Hasil analisis dapat disampaikan dalam bentuk angka atau sudah diolah 

menjadi presentase, rasio, dan prevalensi (Cahyono, 2018). Tujuan dari analisis 

univariat adalah untuk mendeskripsikan karakteristik dari responden atau variabel 

penelitian yang meliputi nama, usia, jenis kelamin, riwayat penyakit, lama penyakit, 

berat badan, tinggi badan, pengukuran  sebelum dan sesudah diberikan intervensi. 

4.11.2 Analisis Bivariat 

Analisis bivariat merupakan analisis yang dilakukan terhadap dua variabel 

dalam penelitian yang saling berhubungan (Syahdrajat, 2015). 

a. Uji Normalitas  

 Sebelum dilakukan analisis data dengan menggunakan uji T-dependen, data terlebih 

dahulu akan diuji normalitas. Tujuan dilakukan uji normalitas adalah untuk mengetahui 

distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Normalitas data 

dilihat dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk, kesimpulan analisis data berdistribusi 
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normal didapatkan hasil apabila nilai p < α, maka data berdistribusi normal dan apabila  

nilai p > α,  maka data berdistribusi tidak normal (Enterprise, 2018).  

b. Uji T-Dependen 

Pada penelitian ini, variabel independent yaitu teknik relaksasi benson, sedangkan 

variabel dependent yaitu kualitas tidur klien diabetes melitus. Skala data yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan skala data interval untuk mengetahui perbandingan 

hasil sebelum dan sesudah intervensi pada suatu kelompok, maka analisis bivariat 

dilakukan dengan uji T-dependen. Uji T-dependen digunakan untuk menguji rata-rata 

sampel dengan membandingkan dua sampel yang dependent, seperti pengujian sebelum 

dan sesudah intervensi (Nata & Puspita, 2016). Uji T-dependen merupakan skala data 

parametrik atau skala data berdistribusi normal dengan variabel dependen berskala 

interval serta dapat dilakukan uji T-dependen dengan menggunakan software SPSS 25.  

Kaidah keputusan : 

H0 diterima jika nilai sig > α 

H0 ditolak jika nilai sig < α 

(Sugiyono, 2014). 

c. Uji Wilcoxon  

Uji Wilcoxon digunakan untuk menganalisis kedua data yang berpasangan apabila 

data tidak berdistribusi normal atau skala data yang digunakan nominal dan ordinal. Uji 

Wilcoxon dapat dilakukan dengan bantuan software SPSS 25.  

Kaidah keputusan : 

H0 diterima, apabila nilai hitung (angka z output) > nilai tabel (tabel z) 
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H0 ditolak, apabila nilai hitung (angka z output) < nilai tabel (tabel z) 

(Sugiyono, 2014). 

4.12 Etika Penelitian 

Etika penelitian merupakan aspek terpenting dalam melakukan penelitian. 

Etika penelitian adalah pertimbangan rasional tentang kewajiban-kewajiban moral 

seorang peneliti atas apa yang dikerjakannya dalam penelitian, publikasi dan 

pengabdian kepada masyarakat. Tujuan dari etika penelitian adalah untuk menjamin 

bahwa tidak ada seorang pun yang dirugikan (Adi, 2015). Etika penelitian untuk 

menggambarkan aspek etika apa saja yang digunakan dalam penelitian, antara lain : 

1. Lembar Persetujuan (Informed Consent) 

Lembar persetujuan akan diberikan kepada subjek penelitian yang sebelumnya telah 

diberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan 

selama proses penelitian, kondisi subjek penelitian, pengobatan yang diberikan dan 

efek samping yang ditimbulkan dari pengobatan tersebut. Jika calon subjek penelitian 

menolak untuk diteliti, maka peneliti tidak diperbolehkan untuk memaksa dan tetap 

menghormati hak-hal calon subjek penelitian. 

2. Tanpa nama (Anonymity) 

Tanpa nama (Anonymity) merupakan etika penelitian yang bertujuan untuk menjaga 

privasi dari subjek penelitian dengan tidak mencantumkan nama maupun data diri dari 

subjek penelitian, cukup dengan memberikan nomor kode pada masing-masing lembar 

subjek penelitian. 
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3. Kerahasiaan (Confidentiality) 

Kerahasiaan (Confidentiality) merupakan etika yang digunakan untuk mejaga 

kerahasiaan data-data yang telah dikumpulkan atau diperoleh dari subjek penelitian 

(Syahdrajat, 2015).  
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