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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah non-eksperimen deskriptif. Desain 

penelitian ini tidak melakukan intervensi dari peneliti. Penelitian ini untuk melihat, 

mendiskripsikan dan mengambarkan suatu fenomena kesehatan yang terjadi di 

masyarakat maupun rumah sakit (Hidayat, 2008). Desain dalam penelitian ini 

menggunakan rancangan penelitian survei. Rancangan penelitian survei digunakan 

untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan distribusi atau prevalensi 

suatu populasi. Dalam hal ini peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan yang 

dijawab oleh responden melalui kuesioner. 

 

4.2 Kerangka Kerja Penelitian 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka Penelitian 

Populasi : 30 pasien PJK dalam satu minggu dengan 
masalah kebutuhan dasar manusia di ruang IPJT 

RSUD Dr. Saiful Anwar Kota Malang 

Sampling : purposive sampling 

Sampel : orang dengan masalah kebutuhan dasar manusia pada pasien 

PJK dalam waktu satu minggu penelitian 

Observasi 

Analisis Data :  deskriptif kuantitatif 
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4.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampling 

4.3.1 Populasi 

Populasi adalah subjek yang telah memenuhi kriteria dan ditetapkan dalam 

suatu penelitian. Populasi adalah seluruh objek yang memiliki kualitas dan 

karakteristik sehingga mudah ditentukan oleh peneliti (Donsu, 2016). Populasi dalam 

penelitian ini adalah masalah kebutuhan dasar fisiologis manusia pada pasien Penyakit 

Jantung Koroner di RSUD Dr. Saiful Anwar Kota Malang.  

4.3.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah 

dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Hidayat, 2008). Sampel dalam penelitian 

ini diberikan tindakan berupa observasi yang digunakan sebagai media pengambilan 

data. 

4.3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik sampling yaitu sebuah cara yang ditempuh dalam pengambilan sampel 

agar mendapatkan sampel yang sesuai dengan subjek penelitian (Nursalam, 2016). 

Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. 

Yang bertujuan untuk penelitian mengharapkan dapat menjawab semua 

permasalahan penelitian.  

4.3.4 Kriteria penelitian 

Kriteria inklusi :  

1. Pasien PJK  

2. Pasien dalam keadaan sadar  

3. Usia dari 15 – 80 tahun  

4. Pasien bisa membaca dan menulis 

5. Bersedia mengikuti dan mengisi informaed consent 
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4.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah sesuatau hal yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulan (Nursalam, 2016). Variabel penelitian ini 

adalah masalah kebutuhan dasar manusia.  

 

4.5 Definisi Operasional 

Definisi Operasional adalah variabel operasional yang dilakukan oleh peneliti 

berdasarkan karakteristik yang diamati (Donsu, 2016).  

Tabel 4.1 Definisi Operasional Masalah Kebutuhan Dasar Manusia Berdasarkan 
Teori Virginia Henderson 

Jenis 
Variabel 

Definisi 
Operasional 

Indikator Alat Ukur Skala 
Data 

Kategori  

Masalah 
kebutuhan 
dasar 
manusia 
(KDM) 
berdasarkan 
teori 
Virginia 
Henderson  

Masalah 
kebutuhan dasar 
manusia adalah 
undur-unsur 
yang dibutuhkan 
manusia dalam 
mempertahankan 
keseimbangan 
fisiologis 
maupun 
psikologis, yang 
bertujuan untuk 
mempertahankan 
kehidupan 
maupun 
kesehatan  

Fisiologis 
1. Bernapas secara 

normal. 
2. Makan dan 

minum. 
3. Eliminasi. 
4. Bergerak dan 

mempertahankan 
postur. 

5. Tidur dan 
istirahat. 

6. Memilih pakaian 
yang tepat. 

7. Mempertahankan 
suhu tubuh. 

8. Menjaga 
kebersihan diri. 

9. Menghindari 
bahaya dari 
lingkungan. 

 

Observasi  Ordinal  1. Mandiri  
2. Bantuan 
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4.6 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di ruang IPJT 5A dan 5B RSUD Dr. Saiful 

Anwar di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.2, Klojen Kota Malang  dan waktu 

penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2019. 

 

4.7 Instrumen Penelitian 

4.7.1 Instrutrumen Observasi atau Pengkajian  

Observasi adalah pengamatan sekaligus pencatatan secara berurutan yang 

terdiri dari unsur-unsur yang bermunculan dalam suatu fenomena-fenomena dalam 

objek penelitian. Peneliti ini menggunakan observasi kebutuhan dasar manusia 

(KDM). 

 

4.8 Prosedur Penelitian 

4.8.1 Tahap Persiapan 

Peneliti mempersiapkan informed consent yang akan diberikan kepeda 

responden untuk meminta persetujuan menjadi responden. Pengumpulan data di 

mulai dengan memberikan kuesioner. Pengumpulan data akan dimulai dengan adanya 

izin dari calon responden diruang 19 RSUD Dr. Saiful Anwar Kota Malang. 

4.8.2 Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan informed consent dan lembar kuesioner. 

2. Peneliti melakukan kontrak waktu penelitian dengan responden. 

3. Pengambilan data dilakukan selama 1 minggu pada shift pagi (07.00-14.00 

WIB). 
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4. Informed consent diberikan diberikan kepada responden sebelum dilakukan 

pelaksanaan pengumpulan data. Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan 

penelitian, dan memberikan kesempatan responden untuk bertanya. Jika calon 

responden bersedia , selanjutnya akan diberikan informed consent untuk ditanda 

tangani. 

5. Membagi kuesioner kebutuhan dasar manusia pada pasien penyakit jantung 

koroner. 

6. Memberikan petunjuk untuk pengisian kuesioner serta memberikan 

kesempatan kepada responden untuk menjawab pertanyaan pada lembar 

kuesioner. 

7. Setelah responden mengisi kuesioner, selanjutnya kuesioner dikumpulkan 

kembali kepada peneliti. 

8. Ucapan terimakasih atas kerjasama yang diberikan oleh responden. 

9. Melakukan pengolahan data 

 

4.9 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian dimulai dengan penentuan sampel yang diambil di RSUD Dr. 

Saiful Anwar Kota Malang dengan masalah kebutuhan dasar manusia dan sesuai 

dengan kriteria peneliti, selanjutnya responden diberikan penjelasan tentang tujuan 

dari penelitian dan jika responden bersedia maka akan diberikan informed consent untuk 

dilakukan pengisian oleh calon responden. 
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4.10 Pengolahan Data 

1. Penyuntingan Data  

Tahap ini dilakukan saat pengumpulan data atau setelah data terkumpul 

dan merupakan suatu kegiatan memeriksa kembali data yang diperoleh. 

2. Pengkodean (Coding) 

Coding merupakan suatu kegiatan pemberian angka terhadap data 

untuk mempermudah pengolahan data. 

3. Enter Data (Memasukkan data) 

 Entri data merupakan pemasukan data yang telah dikumpulkan ke 

dalam tabel.  

 

4.11 Analisis Data 

 Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis univariat 

digunakan untuk mengetahui masing-masing kategori dari variabel deskriptif 

kuantitif. Analisa ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendiskripsikan karakteristik 

biologis dari variabel yang diteliti. Sehingga akan terlihat distribusi dan persentasi dari 

data kebutuhan dasar manusia dengan pasien penyakit jantung koroner. Data yang 

diperoleh akan ditampilkan dalam tabel dengan menggunakan presentase.  

Rumus presentase:  

% = 
 

  
      

Keterangan:  

f = jumlah responden dalam suatu kategori 

n = jumlah responden 
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4.12 Etika Penelitian 

4.12.1 Lembar Persetujuan (Informed Consent) 

Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan 

responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan (Nursalam, 2016). 

Saat pengambilan sampel terlebih dahulu peneliti menjelaskan kepada 

responden tersebut atau keluarga responden tentang maksud dan tujuan penelitian 

dan perlakuan apa yang akan diberikan lalu dilanjutkan dengan menandatangani 

lembar persetujuan menjadi responden oleh responden atau keluarga  responden. 

Informed consent terlampir. 

4.12.2 Tanpa Nama (Anonimity) 

Untuk menjaga kerahasiaan identitas responden, peneliti tidak akan 

mencantumkan nama responden pada lembar pengumpulan data. Lembar tersebut 

hanya diberi nomor kode tertentu. 

4.12.3 Kerahasiaan (Confidentially) 

Kerahasiaan informasi yang diberikan oleh responden dan dijamin 

kerahasiannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu saja yang bisa disajikan 

sebagai hasil riset. 

 

 

 


