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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1 Jenis Penelitian 

Rancangan Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional 

analitik dengan desain cross sectional.  

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi dan waktu penelitian adalah di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman 

Wediodiningrat Lawang yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2019. 

4.3 Populasi dan Sampel 

4.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah penderita skizofrenia yang kambuh 

dan tercatat di Rumah Sakit Jiwa Lawang. 

4.3.2 Sampel 

Sampel diambil dari sebagian populasi yang memenuhi kriteria inklusi. 

4.3.3 Besar Sampel 

Besar sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin, yaitu :  

n =   N 

      1+N(e)² 

Keterangan : 

n = Ukuran sampel/jumlah responden  

N = Ukuran populasi  

E = Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel 

yang masih bisa ditolerir; e=0,1  

Dalam rumus Slovin ada ketentuan sebagai berikut : 
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Nilai e = 0,1 (10%) untuk populasi dalam jumlah besar  

Nilai e = 0,2 (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil  

Jadi rentang sampel yang dapat diambil dari teknik Solvin adalah antara 

10-20 % dari populasi penelitian. 

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 954 pasien 

Skizofrenia yang kambuh, sehingga presentase kelonggaran yang 

digunakan adalah 10%. Maka untuk mengetahui sampel penelitian, 

dengan perhitungan sebagai berikut :  

n =   954 

     1+954(0,1)² 

n =  90,51 ; disesuaikan oleh penulis menjadi 91 responden. 

4.3.4 Teknik Pengambilan Sampling 

Teknik pengambilan sampling menggunakan purposive sampling. 

4.3.5 Karakteristik Sampel 

A.  Kriteria Inklusi 

1. Pasien rawat inap skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Lawang yang 

memiliki keluarga. 

2. Pasien rawat jalan skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Lawang 

yang memiliki keluarga. 

3. Keluarga pasien yang bersedia mengikuti penelitian. 

B.  Kriteria Eksklusi 

1. Pasien yang menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat 

Adiktif lainnya (NAPZA) 

2. Pasien dengan riwayat skizofrenia pada keluarga 
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3. Pasien yang menderita GMO (gangguan mental organik) 

4. Pasien yang terdiagnosis gangguan mental selain skizofrenia. 

5. Pasien dengan kepatuhan minum obat yang rendah 

4.3.6 Variabel Penelitian 

4.3.6.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas pada penelitian adalah dukungan keluarga yaitu 

dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan 

informatif, dan dukungan instrumental. 

4.3.6.2 Variabel Tergantung 

Variabel tergantung pada penelitian ini adalah frekuensi 

kekambuhan. 

4.3.7 Definisi Operasional 

1. Dukungan Keluarga 

Dukungan keluarga pasien skizofrenia di RSJ Lawang adalah 

tindakan, sikap dan bagaimana keluarga menerima anggota keluarga 

yang sedang sakit. Dukungan keluarga meliputi dukungan emosional, 

penghargaan, instrumental dan informatif. Alat ukur yang digunakan 

berupa kuesioner yang telah diuji validitas dengan menggunakan 

skala ordinal. 

0-15   : Dukungan kurang 

16-30   : Dukungan cukup 

31-45   : Dukungan baik 

a. Dukungan Emosional 
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Pada penelitian ini, dukungan emosional pasien skizofrenia 

di RSJ Lawang mencakup kepedulian, ungkapan empati dan 

perhatian terhadap pasien. Bagaimana keluarga memberikan 

semangat dan menyediakan tempat istirahat untuk keluarganya 

yang sakit sehingga membuat pasien merasa berharga, nyaman 

dan dicintai meskipun pasien mengalami suatu masalah oleh 

stresor psikososial. 

0-4  : Dukungan kurang 

9-12 : Dukungan cukup 

9-12  : Dukungan baik 

b. Dukungan Penghargaan 

Pada penelitian ini, dukungan penghargaan pasien 

skizofrenia di RSJ Lawang diberikan melalui ungkapan 

penghargaan positif oleh keluarga untuk pasien. Keluarga 

memberikan sebuah dorongan untuk maju atau dalam bentuk 

persetujuan dengan gagasan ataupun perasaan pasien. 

0-4  : Dukungan kurang 

5-8  : Dukungan cukup 

9-12  : Dukungan baik 

c. Dukungan Informatif 

Pada penelitian ini, dukungan informatif  keluarga pasien 

skizofrenia di RSJ Lawang berperan sebagai penghimpun dan 

pemberi informasi. Informasi dapat mencakup nasehat, saran, 

petunjuk, ataupun umpan balik termasuk didalamnya 
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memberikan solusi atas masalah yang dihadapi pasien. 

Mengawasi dan membantu pasien dalam minum obat, 

menyarankan dokter dan terapi yang baik bagi pasien juga 

bentuk dukungan informatif dari keluarga untuk pasien. 

0-4  : Dukungan kurang 

5-8  : Dukungan cukup 

9-12  : Dukungan baik 

d. Dukungan Instrumental 

Pada penelitian ini, dukungan instrumental pasien 

skizofrenia di RSJ Lawang diberikan melalui bantuan jasmaniah 

yang nyata dan mencakup bantuan langsung. Bantuan yang 

dimaksut berupa uang atau bantuan finansial dan segala materi 

yang dibutuhkan pasien untuk biaya pengobatan. 

4-6   : Dukungan kurang 

4-6  : Dukungan cukup 

7-9  : Dukungan baik 

2. Perawatan  berulang pasien skizofrenia 

Perawatan berulang pada penelitian ini yaitu pasien skizofrenia 

di RSJ Lawang yang pernah mendapat perawatan dan telah keluar 

dari rumah sakit jiwa tetapi kembali mendapatkan perawatan karena 

menunjukkan gejala yang sama seperti sebelum dirawat di rumah 

sakit jiwa. Alat ukur yang digunakan berupa kuesioner dengan skala 

ordinal. 

1 kali   : Rendah 
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2 kali   : Sedang 

Lebih dari 2 kali : Tinggi 

4.4 Alat dan Bahan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan instrument berupa kuesioner dengan skala 

likert yang berisi data demografi responden (kode responden atau inisial, 

umur, jenis kelamin, hubungan keluarga dengan pasien, status, agama, tingkat 

pendidikan, pekerjaan dan penghasilan) juga kuesioner tentang dukungan 

keluarga (emosional, penghargaan, instrumental dan informatif) dan 

perawatan berulang dari penelitian Nursia (2011) yang telah diuji validitas 

dalam penelitian tentang hubungan antara dukungan keluarga dengan 

perawatan berulang pasien gangguan jiwa di rumah sakit khusus daerah 

(RSKD) Provinsi Sulawesi Selatan. 

Kuesioner dukungan keluarga berisi tentang beberapa pertanyaan yang 

meliputi 4 komponen dukungan keluarga dan terdiri dari 15 pertanyaan yaitu 

dukungan emosional terdiri dari 4 pertanyaan dari nomor 1-4, dukungan 

penghargaan terdiri dari 4 pertanyaan dari nomor 5-8, dukungan informatif 

terdiri dari 4 pertanyaan dari nomor 9-12, dan dukungan instrumental terdiri 

dari 3 pertanyaan dari nomor 13-15. Kuesioner disusun dalam bentuk 

pernyataan positif dengan empat pilihan alternatif jawaban yang terdiri dari 

Selalu, Sering, Jarang dan Tidak Pernah. Bobot nilai yang diberikan untuk 

setiap pertanyaan adalah 0 sampai 3, dimana jawaban Selalu bernilai 3, 

Sering bernilai 2, Jarang bernilai 1 dan Tidak Pernah bernilai 0. 

Berdasarkan rumus statistik : 
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Panjang kelas (p) = Rentang kelas  

              Panjang kelas 

Dengan P = 15 maka nilai tertinggi yang mungkin diperoleh adalah 45 

dan nilai terendah yang mungkin diperoleh adalah 0, maka rentang kelas 

adalah 45 dengan 3 kategori banyak kelas. Maka dukungan keluarga pada 

pasien gangguan jiwa dikategorikan dengan interval sebagai berikut : 

0-15  : Dukungan kurang 

16-30  : Dukungan cukup 

31-45  : Dukungan baik 

Untuk kuesioner emosional nilai tertinggi yang mungkin dicapai adalah 

12 dan nilai terendah adalah 0. Maka dukungan emosional terhadap pasien 

gangguan jiwa dikategorikan dengan interval sebagai berikut : 

0-4  : Dukungan kurang 

5-8  : Dukungan cukup 

9-12 : Dukungan baik 

Untuk kuesioner penghargaan nilai tertinggi yang mungkin dicapai 

adalah 12 dan nilai terendah adalah 0. Maka dukungan penghargaan terhadap 

pasien gangguan jiwa dikategorikan dengan interval sebagai berikut : 

0-4  : Dukungan kurang 

5-8  : Dukungan cukup 

9-12 : Dukungan baik 

Untuk kuesioner informatif nilai tertinggi yang mungkin dicapai adalah 

12 dan nilai terendah adalah 0. Maka dukungan informatif terhadap pasien 

gangguan jiwa dikategorikan dengan interval sebagai berikut : 
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0-4  : Dukungan kurang 

5-8  : Dukungan cukup 

9-12  : Dukungan baik 

Untuk kuesioner instrumental nilai tertinggi yang mungkin dicapai 

adalah 9 dan nilai terendah adalah 0. Maka dukungan instrumental terhadap 

pasien gangguan jiwa dikategorikan dengan interval sebagai berikut : 

0-3  : Dukungan kurang 

4-6  : Dukungan cukup 

7-9  : Dukungan baik 

Kuesioner perawatan berulang terdiri dari 1 pertanyaan menggunakan 

skala ordinal denga kategori : 

 1 kali   : Rendah 

 2 kali   : Sedang 

 Lebih dari 2 kali : Tinggi 

4.5 Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permohonan izin pelaksaan penelitian 

Pengumpulan Data (Kuesioner) 

Inklusi 

Analisis data 

Penyajian hasil 

Eksklusi  

Menandatangani informed consent  

Pengajuan Judul 

Pengumpulan Data (Rekam Medis) 
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4.6 Analisis Data 

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan uji statistik. Uji statistik yang 

digunakan adalah univariat dan bivariat menggunakan Uji Statistik 

Spearman. 

a. Analisis univariat 

Analisis univariat digunakan untuk melihat sebaran frekuesi dari variabel 

yang terdiri dari data demografi (kode responden atau inisial, umur, jenis 

kelamin, hubungan keluarga dengan pasien, status, agama, tingkat 

pendidikan, pekerjaan dan penghasilan). 

b. Analisis bivariat 

Analisis bivariat dilakukan terhadap variabel independen dan variabel 

dependen untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga terhadap 

kekambuhan pasien skizofrenia. 

4.7 Jadwal Penelitian 

Penelitian akan diadakan pada bulan Oktober 2019 – November 2020 

di rumah sakit jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, Jawa Timur.  

 

 

 

 

 


