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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

        Desain penelitian adalah suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian 

yang sudah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun penelitian 

pada seluruh proses penelitian (Nursalam, 2013). Penelitian ini merupakan 

jenis penelitian deskriptif kuantitatif yaitu mencari gambaran pelaksanaan 

asuhan keperawatan pasien skizofrenia.   

B. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi adalah subyek yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan 

(Nursalam, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah dokumen asuhan 

keperawatan pasien skizofrenia yang masih di rawat di instalasi rawat inap 

RSJ Grhasia DIY. 

2. Sampel 

Menurut Arikunto (2006), Sampel penelitian adalah keseluruhan objek 

yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Pengambilan sampel 

peneliti dilakukan dengan cara total sampling yaitu dengan cara 

mengambil dokumentasi asuhan keperawatan pasien skizofrenia secara 

keseluruhan yang masih berada di instalasi rawat inap saat dilakukan 

penelitian yaitu pada bangsal  Drupadi, Sembrodo, Nakula, Sadewa, 

Gatotkaca, Srikandi, dan Arjuna sebesar 78 Responden.
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C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

        Penelitian ini dilakukan di Unit Rawat Inap RSJ Grhasia DIY pada bulan 

Maret 2017.  

D. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu dokumentasi asuhan 

keperawatan pasien skizofrenia di instalasi rawat inap  RSJ Grhasia DIY. 

E. Definisi Operasional 

1. Asuhan Keperawatan  

Tabel 3.1 Definisi Operasional Asuhan Keperawatan 

Definisi Alat Ukur  Cara Ukur  Hasil Ukur  Skala 

Asuhan 

keperawatan 

yaitu suatu 

tindakan 

keperawatan 

yang dilakukan 

kepada pasien 

dimulai dari 

pengkajian, 

diagnosa, 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

evaluasi, hingga 

dokumentasi 

asuhan 

keperawatan 

tersebut.  

Instrumen  

Checklist 

Dokumentasi 

Standar 

Asuhan 

Keperawatan 

Depkes RI 

Jawaban 

dari aspek 

yang dinilai 

adalah √ 

jika 

ditemukan 

dan × jika 

tidak 

ditemukan 

atau salah 

satu kriteria 

tidak 

terpenuhi. 

Kemudian 

ditotal pada 

masing-

masing sub.  

 

 

Baik (76-100%),  

Cukup (51-75%),  

Kurang (26-51%),  

Tidak Baik (<26%) 

Ordinal 
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Tiap Variabel :  

 

Rekapiulasi =  

 

F. Instrumen Penelitian 

       Instrumen dokumentasi standar asuhan keperawatan diadopsi dari penelitian 

Pribadi (2013) yang menggunakan penerapan standar asuhan keperawatan di 

Rumah Sakit dan disusun oleh Departemen Kesehatan RI yang diberlakukan 

melalui SK dirjen Yanmed No. UM.00.03.2.6.7637 tahun 1993. Instrumen 

berbentuk checklist dan berisi pernyataan yang digunakan untuk mengukur 

pelaksanaan tahapan proses keperawatan yaitu pengkajian, diagnosa, 

perencanaan, tindakan atau implementasi, evaluasi dan catatan asuhan 

keperawatan. Instrumen ini terdiri dari 21 item meliputi : pengkajian 4 item, 

diagnosa 3 item, perencanaan 6 item, pelaksanaan 4 item, evaluasi 2 item, dan 

catatan asuhan keperawatan 2 item. Jawaban dari aspek yang dinilai adalah (√) 

jika ditemukan dan (×) jika tidak ditemukan atau salah satu kriteria tidak 

terpenuhi.  

G. Cara Pengumpulan Data 

        Berikut ini adalah langkah-langkah dalam pengumpulan data yang 

dilakukan peneliti :  

1. Tahap Persiapan  

a. Mengidentifikasi masalah dengan melihat fenomena yang ada  
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b. Mengajukan judul ke pembimbing  

c. Mengurus surat perijinan studi pendahuluan dari fakultas untuk 

RSJ Grhasia DIY untuk mendapatkan data dan informasi dalam 

menyusun proposal penelitian  

d. Melakukan studi pendahuluan di RSJ Grhasia DIY dibagian diklat 

dan ruang rawat inap 

e. Menyusun proposal karya tulis ilmiah  

f. Melaksanakan konsultasi proposal karya tulis ilmiah dengan dosen 

pembimbing 

g. Mendaftarkan ujian seminar proposal karya tulis ilmiah yang telah 

disetujui pada tanggal 14 Januari 2017 

h. Melaksanakan ujian seminar proposal karya tulis ilmiah pada 

tanggal 23 Januari 2017 

i. Melakukan konsultasi revisi proposal karya tulis ilmiah dengan 

dosen pembimbing  

j. Mengurus etik penelitian di Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  

k. Setelah etik keluar peneliti mengurus surat izin ke pemerintah 

daerah DIY, kemudian menunggu surat balik dari gubernur 

l. Mengurus perizinan di RSJ Grhasia dengan menyertakan surat dari 

gubernur, surat etik penelitian, surat permohonan ke direktur RSJ 

Grhasia, proposal penelitian dan biaya penelitian 
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2. Tahap Pelaksanaaan  

a. Penelitian dilakukan oleh peneliti dengan cara membuka RM 

pasien skizofrenia dari bangsal ke bangsal. 

b. Peneliti sebelumnya akan melakukan persamaan persepsi tentang 

cara penilaian asuhan keperawatan dengan perawat  

c. Setelah data terkumpul peneliti mulai mengolah data dari editing, 

coding, scoring, processing hingga cleaning , selanjutnya dilakukan 

analisis data univariat dan bivariat.  

d. Konsultasi dengan dosen pembimbing  

H. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas  

Validitas menyatakan apa yang seharusnya diukur. Instrumen harus 

dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Ada 2 hal penting yang 

harus dipenuhi dalam menentukan validitas pengukuran, yaitu 

instrumen harus relevan isi dan relevan cara dan sasaran (Nursalam, 

2013). Validitas instrumen dokumentasi standar asuhan keperawatan 

telah diuji oleh Pribadi (2013), dilakukan di RS PKU Muhammadiyah 

Unit I dan II Yogyakarta dengan menggunakan corrected item total 

correlation dengan 17 responden. Hasilnya bahwa dari 21 item, 20 

item memiliki nilai corrected item total correlation > r tabel (0,482) 

dan dinyatakan valid, sedangkan 1 item memiliki nilai corrected item 

total correlation < r tabel (0,482) dan dinyatakan tidak valid. Selain itu 
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instrumen yang digunakan adalah milik Departemen Kesehatan RI 

yang telah digunakan secara luas.  

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan 

bila fakta tadi diukur atau diamati berkali-kali dalam waktu berlainan 

(Nursalam, 2013). Uji reliabilitas kuesioner dokumentasi standar 

asuhan keperawatan telah dilakukan Pribadi (2013) dengan 

menggunakan cronbrach alpha. Setiap variabel instrumen dinyatakan 

reliabel karena memiliki nilai cronbrach alpha >0,60.  

I. Metode Pengelolaan dan Analisis Data 

1. Pengelolaan Data 

Menurut Notoatmojo (2010), langkah-langkah dalam pengelolaan data 

antara lain yaitu :  

1. Editing 

        Peneliti melakukan pengecekan isi kuesioner apakah jawaban 

yang terdapat pada kuesioner sudah lengkap, jelas, relevan, dan 

konsisten.  

2. Coding 

        Peneliti mengubah kalimat atau huruf menjadi bentuk angka 

atau bilangan sehingga mempermudah pada saat analisa data dan 

mempercepat saat entry data, yaitu kode RM atau nama dirubah 

menjadi angka 1 -78, skizofrenia paranoid menjadi f.20.0, 
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skizofrenia hibefreni menjadi f.20.1, skizofrenia katatonik menjadi 

f.20.2, skizofrenia tak terinci menjadi f.20.3 

3. Scoring 

        Setelah semua variabel diberi kode selanjutnya masing-

masing komponen variabel asuhan keperawatan yang terdiri dari 

pengkajian, diagnose, perencanaan, tindakan, evaluasi, dan catatan 

asuhan keperawatan dijumlahkan sesuai dengan skornya masing-

masing.  

4. Processing 

        Processing merupakan pemasukan data dari masing-masing 

responden yang berbentuk kode kedalam program atau software 

komputer. Peneliti menggunakan SPSS untuk mengelola data 

responden.  

5. Cleaning  

        Peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah di-

entry apakah data ada kesalahan atau tidak.   

2. Analisis Data  

a. Analisis Univariat  

        Analisis Univariat dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil 

suatu penelitian pada umumnya. Analisis ini akan menghasilkan 

distribusi frekuensi dan presentase tiap variabel. Deskriptif statistik 

pada setiap aspek yaitu pengkajian, diagnosa, perencanaan, 

tindakan, evaluasi, catatan asuhan keperawatan, dan gambaran 
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asuhan keperawatan pasien skizofrenia di instalasi rawat inap RSJ 

Grhasia. Analisis univariat dalam penelitian ini menggunakan uji 

frequencies.  

J. Etik Penelitian 

1. Izin Etik Penelitian  

        Penelitian ini telah disetujui oleh komite etik penelitian FKIK 

UMY dengan nomor 095/EP-FKIK-UMY/II/2017 

2. Izin Akses Rekam Medis 

        Peneliti membuat surat pernyataan kerahasiaan rekam medis 

pasien yang telah ditentukan oleh RSJ Grhasia serta mengisi lembar 

monitoring akses rekam medis.  

3. Confidentiality (Kerahasiaan) 

        Peneliti menjaga rahasia informasi hasil penelitian dari 

responden. Peneliti menjaga kerahasiaan data penelitian dengan 

menyimpannya pada file/ komputer pribadi yang tidak memungkinkan 

diakses orang lain. Data yang diperoleh oleh peneliti akan disimpan 

dan dipergunakan  hanya untuk pelaporan penelitian.  

4. Anonimity (Kerahasiaan nama) 

        Peneliti menjaga rahasia identitas penelitian dengan tidak 

mencantumkan nama pasien pada setiap kuesioner. Peneliti 

mencantumkan kode sampel pada masing-masing responden untuk 

menghindari duplikasi dan kesalahan. 


