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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian quasy eksperiment 

dengan pendekatan pre-test post-test with control group. Rancangan 

penelitian ini berupaya untuk mencari hubungan sebab akibat dengan 

melibatkan kelompok kontrol disamping kelompok eksperimen, pemilihan 

kedua kelompok tidak menggunakan teknik acak (Nursalam, 2008). Desain 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Desain Penelitian 

Subjek Penelitian Pra tes Intervensi Pos tes 

K-A O I O1-A 

K-B O - O1-B 

 

Keterangan : 

K-A  : Kelompok intervensi. 

K-B  : Kelompok kontrol. 

O    : Pengukuran derajat depresi pertama pada kelompok intervensi dan  

      kelompok kontrol. 

I       : Intervensi (Memberikan aroma terapi) pada kelompok kontrol. 

-   : Tidak ada intervensi. 
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O1-A : Pengukuran derajat depresi kedua pada kelompok eksperimen. 

O1-B : Pengukuran derajat depresi kedua pada kelompok kontrol. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi adalah seluruh subyek atau objek yang memenuhi kriteria 

penelitian yang ditetapkan (Nursalam, 2008). Populasi dalam penelitian ini 

adalah lansia di Balai Pelayanan Sosial Tresna Wredha (Balai PSTW) 

Yogyakarta yang berjumlah 74 orang. 

2. Sampel penelitian adalah sebagian dari keseluruhan objek yang diteliti dan 

di anggap mewakili seluruh populasi (Arikunto, 2006). Pengambilan 

sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling yang memenuhi 

kriteria inklusi penelitian, yaitu karakteristik umum subjek penelitian dari 

suatu populasi target yang terjangkau dan akan diteliti berdasarkan 

pertimbangan ilmiah (Nursalam, 2008). Jumlah sampel 30 orang telah 

dianggap mewakili keakuratan populasi (Dempsey, 2002). Sampel dalam 

penelitian ini menggunakan 30 lansia yang dibagi menjadi dua kelompok 

yaitu 15 lansia sebagai kelompok intervensi dan 15 sebagai kelompok 

kontrol. Sampel diambil berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi sebagai 

berikut :  

a. Kriteriainklusi 

1) Tidak mengalami gangguan pernafasan. 

2) Mengalami depresi sedang dan berat. 

3) Tidak buta huruf. 

4) Dapat berkomunikasi dengan baik. 
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5) Bersedia menjadi responden. 

b. Kriteria eksklusi 

1) Lansia yang memiliki alergi terhadap aromaterapi lavender. 

2) Lansia mengkonsumsi obat anti depresi. 

3) Responden tidak dapat mengikuti aturan penelitian yang telah 

ditetapkan oleh peneliti. 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Balai Pelayanan Sosial Tresna Wredha (Balai 

PSTW) Kasongan Bantul Yogyakarta. 

2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2017 selama 6 hari dilakukan sebanyak 

satu kali dalam sehari selama 15 menit. 

D. Variabel dan Definisi Operasional 

1. Variabel penelitian  

a) Variabel Bebas  

Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah pemberian aromaterapi lavender pada lansia di Balai 

Pelayanan Sosial Tresna Wredha (Balai PSTW) Yogyakarta. 

b) Variabel Terikat 

Variabel terikat (dependent variable) adalah variabel yang 

terpengaruh variabel bebas. Variabel terikat adalah skor depresi 
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lansia di Balai Pelayanan Sosial Tresna Wredha (Balai PSTW)  

Budi Luhur Yogyakarta. 

2. Definisi operasional 

a) Pemberian aromaterapi adalah pemberian minyak esensial lavender 

kepada lansia yang mengalami depresi sedang dan berat dengan cara 

menghirup uap aromaterapi yang dihasilkan anglo pemanas (burner) 

selama 15 menit pada setiap kali pertemuan hal ini dilakukan selama 6 

hari berturut-turut. Kegiatan ini dilakukan pada malam hari saat 

responden akan memulai tidur secara berkelompok di bangsal PSTW. 

Skala yang digunakan dalam pemberian aromaterapi adalah skala 

nominal. 

b) Depresi adalah salah satu gangguan yang berkaitan dengan alam 

perasaan, dengan gejala seperti perasaan tertekan, rasa putus asa dan 

tidak berdaya, serta bunuh diri. Skor depresi diukur menggunakan 

instrumen penelitian GDS (Geriatric Depresion Scale) dengan skala 

ordinal yang di klasifikasikan sebagai berikut : Normal jika diperoleh 

skor 0-4, depresi sedang jika diperoleh skor 5-9, dan depresi berat jika 

diperoleh skor 10-15. 

E. Instrumen Penelitian 

1. Depresi 

  Depresi diukur dengan menggunakan instrumen GDS-15 

(Geriatric Depression Scale 15-item). Instrumen ini terdiri dari 15 

pertanyaan berjenis dichotomous choice dan respon mengisi dengan cara 
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check () pada pilihan jawaban yang tersedia, yang memerlukan waktu 

sekitar 5-10 menit untuk menyelesaikannya. Skor 1 untuk tiap jawaban 

yang di blok dan cetak tebal. Masing-masing  skor dari 15 pertanyaan 

tersebut dijumlahkan, dari hasil penjumlahan tersebut tersebut dapat 

diketahui tingkat depresi seseorang yaitu : 0-4 normal, 5-9 depresi 

sedang, 10-15 depresi berat. 

2. Pemberian Aromaterapi 

a. Alat dan Bahan 

1) Anglo pemanas (burner) Alat ini adalah alat pemanas yang 

berfungsi mengubah minyak esensial aromaterapi menjadi uap. 

cara mengunakan alat ini dengan menggunakan lilin dan tungku 

khusus untuk aromaterapi yang disebut dengan anglo pemanas 

(burner). 

2) Minyak esensial aromaterapi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah minyak esensial aromaterapi lavender yang 

dimasukkan kedalam anglo pemanas sebanyak 8 tetes minyak 

esensial dan dicampur dengan air bersih. Adapun pemberian 

aromaterapi lavender berdasarkan standar operasional prosedur. 

F. Cara Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data primer yang di dapat dari wawancara 

berdasarkan instrumen penelitian GDS (Geriatric Depression Scale). 

Pertama-tama peneliti meminta surat ijin penelitian kepada Program Studi 

Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dilanjutkan 
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dengan meminta surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

dan terakhir meminta surat ijin dari Dinas sosial Yogyakarta. 

Setelah mendapat ijin dari kepala Balai Pelayanan Sosial Tresna Wredha 

Budi Luhur Yogyakarta Peneliti mengunjungi bangsal-bangsal yang ada di 

Balai PSTW dan melakukan wawancara dengan menggunakan GDS untuk 

mengetahui skor depresi lansia. Peneliti di dampingi 2 asisten penelitian 

dalam melakukan wawancara sebagai penerjrmah bahasa dan 

mengkondisikan responden. Sebelum melakukan penelitian peneliti dan 

asisten penelitian sudah menyamakan persepsi tentang tujuan pelaksanaan 

penelitian dan cara penilaian dalam kuesioner. 

Lansia yang bersedia menjadi responden penelitian di minta mengisi 

inform consent (terlampir) sebagai tanda persetujuan menjadi responden. 

Setelah itu responden diberikan pre-test menggunakan instrumen GDS 

(Geriatric Depression Scale). Tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh 

peneliti adalah memberikan intervensi pada responden. Kelompok intervensi 

diberi aromaterapi lavender selama 6 hari berturut-turut selama 15 menit. 

Lansia yang tidak mengikuti pemberian aromaterapi akan di drop out dari 

penelitian. Dalam tahap intervensi ada beberapa lansia yang motivasinya 

menurun dalam mengikuti jalannya penelitian, untuk menyikapi hal ini 

peneliti memberi semangat dan reward untuk meningkatkan motivasi 

responden. Setelah kelompok intervensi diberikan aromaterapi lavender 

selama 6 hari peneliti mengukur kembali skor depresi kelompok intervensi 

dengan menggunakan instrumen yang sama yaitu GDS guna mendapatkan 
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hasil skor depresi atau di sebut post-test. Pada kelompok kontrol setelah 6 

hari dari pengukuran skor depresi awal pre-test tanda di lakukan pemberian 

aromaterapi lavender peneliti melakukan pengukuran kembali dengan 

menggunakan GDS post-test. 

G. Uji Validitas dan Reliabilitas 

 GDS (Geriatric Depression Scale) merupakan kuesioner depresi standar 

dan diterima secara internasional sehingga tidak perlu dilakukan uji validitas 

dan reliabilitas lagi. 

H. Pengolahan dan Metode Analisa Data 

1. Pengolahan Data 

Notoadmojo (2010) pengolahan data adalah salah satu rangkaian 

kegiatan penelitian setelah selesai pengambilan data. Tujuan pengolahan 

data adalah untuk memperoleh data yang berkualitas. Tahap-tahap 

pengumpulan data adalah : 

a. Editing 

Editing adalah pengecekan dan perbaikan isian formulir atau 

kuesioner. Apakah semua pertanyaan terisi, isinya jelas dan 

jawaban konsisten antara pertanyaan satu dengan yang lainnya. 

b. Coding 

Coding adalah merubah data berbentuk huruf menjadi data 

berbentuk angka atau bilangan. 
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c. Processing 

Processing adalah proses pemasukan data ke aplikasi program 

komputer seperti SPSS. 

d. Cleaning 

Cleaning adalah pembersihan data seperti pengecekan kembali 

apakah data yang dimasukkan terjadi kesalahan atau tidak. 

2. Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data : 

a. Analisis Univariat 

Analisis univariat bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik 

tiap variable penelitian. Pada umumnya pada analisis univariat 

hanya akan menghasilkan distribusi frekuensi dan presentase dari 

tiap variabal (Notoatmodjo, 2010). Untuk mengetahui apakah data 

terdistribusi normal atau tidak terlebih dahulu dilakukan uji 

normalitas dengan menggunakan Shapiro Wilk karena jumlah 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini ≤50. Data terdistribusi 

normal jiga nilai signifikansi p>0,05. 

b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat digunakan untuk mengetahui perubahan skor 

depresi pre-tes dan post-tes untuk masing-masing kelompok 

intervensi dan kelompok kontrol menggunakan uji Wilcoxon signed 

Rank Test karena skala data ordinal. 
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Untuk mengetahui perbedaan tingkat depresi pre-tes dan post-

test antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol 

menggunakan Mann Whitney testkarena skala data ordinal. 

Pengambilan keputusan dari hasil uji statistik tersebut adalah jika 

nilai sig>0,05 maka H0 diterima dan HA di tolak dan sebaliknya 

jika nilai sig <0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. 

I. Etik Penelitian 

 Sebelum pengambilan data proposal telah di uji etik di komite etik 

Fakultas Kedokteran Ilmu Keperawatan UMY dan dinyatakan lulus uji etik 

dengan. Prinsip etik dalam penelitian/pengumpulan data adalah sebagai 

berikut (Nursalam, 2008) : 

1) Bebas dari penderitaan 

Penelitian harus dilaksanakan tanpa mengakibatkan penderitaan 

kepada subjek, khususnya jika menggunakan tindakan khusus. 

2) Bebas dari eksploitasi 

Subjek dalam penelitian harus dihindarkan dari keadaan yang tidak 

menguntungkan. Subjek diyakinkan bahwa dalam penelitian ini 

informasi yang didapat tidak akan digunakan dalam hal-hal yang 

dapat merugikan subjek. 

3) Risiko (benefits ratio) 

Mempertimbangkan risiko dan keuntungan secara hati-hati setiap 

tindakan yang akan dilakukan kepada subjek. 

4) Hak untuk ikut/tidak menjadi responden 
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Hak untuk memutuskan apakah bersedia/tidak menjadi responden 

adalah sepenuhnya keputusan klien. 

5) Hak untuk mendapatkan jaminan dari perlakuan yang diberikan 

Memberikan penjelasan secara rinci serta bertanggung jawab jika 

adasesuatu yang terjadi kepada subjek. 

6) Informed consent 

Subjek mendapatkan informasi secara lengkap tentang tujuan 

penelitian, subjek mempunyai hak untuk bebas berpartisipasi atau 

menolak menjadi responden. 

7) Hak untuk mendapatkan pengobatan yang adil 

Subjek diperlakukan secara adil baik sebelum, selama dan sesudah 

keikutsertaannya dalam penelitian. 

8) Hak dijaga kerahasiannya (right to privacy) 

Hak untuk dijaga kerahasiaan data yang diperoleh dari responden, 

untuk itu perlu adanya tanpa nama (anonymity) dan rahasia 

(confidentiality). 

 


