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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena dalam menemukan ide 

baru yang dilakukan dengan cara melihat implementasi perawatan luka post 

operasi sesuai dengan SOP yang dilakukan oleh perawat (Nursalam, 2013). 

B. Populasi Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah subjek yang memenuhi kriteria 

yang telah ditetapkan (Nursalam, 2013). Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh perawat pelaksana di kelas II dan III di bangsal Al Araaf, 

Al Kautsar, Al Kahfi, Al Insan RSU PKU Muhammadiyah Bantul yakni 

sebanyak 58 perawat. 

2. Sampel 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah total 

sampling yaitu seluruh perawat pelaksana. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Roscoe dalam Sugiyono (2014) yang  menyatakan, ukuran 

sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. 

Penelitian ini mempunyai kriteria inklusi, yaitu : 

1) Pasien dengan post operasi luka bersih 

2) Perawatan yang dilakukan kapan saja oleh perawat 
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C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di ruang rawat inap kelas II dan III 

bangsal Al Araaf, Al Kautsar, Al Kahfi, Al Insan RSU PKU 

Muhammadiyah Bantul. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari-Juni 2016. 

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini menggunakan satu variabel yakni 

implementasi perawatan luka post operasi. 

Tabel 3.1 

Variabel  Definisi 

operasional 

Alat 

Ukur 

Cara Ukur 

 

Skala ukur Hasil ukur 

1.Impleme

ntasi 

perawatan 

luka post 

operasi. 

 

2.Alat dan 

bahan 

perawatan 

luka post 

operasi 

1.Pelaksanaa

n rencana 

asuhan 

keperawatan 

ke dalam 

bentuk 

tindakan 

perawatan 

luka post 

operasi. 

 

2. Alat dan 

bahan yang 

digunakan 

dalam 

perawatan 

luka post 

operasi yang 

meliputi 

medikasi set 

steril dalam 

bak steril, 

pinset 

anatomi, 

Checklist 

SOP 

rumah 

sakit 

 

 

 

 

 

 

Melihat 

implement

asi 

perawatan 

luka post 

operasi dan 

melihat 

alat dan 

bahan 

perawatan 

luka post 

operasi 

kemudian 

menyesuai

kan dengan 

SOP. 

sesuai : jika 

perawat 

melakukan 

semua 

checklist  

SOP 

perawatan 

luka post 

operasi. 

tidak sesuai 

: jika 

perawat 

tidak 

melakukan 

perawatan 

luka post 

operasi 

sesuai 

dengan SOP 

walaupun 

hanya 1 

point. 

Ordinal  
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pinset 

cirurgis, kom 

steril 2 buah, 

gunting 

jaringan, 

hipavik/dressi

ng luka 

transparan, 

gunting 

verban, kassa 

steril 

secukupnya, 

NaCl 0,9% 

dan 

bengkok/kant

ong plastic 

 

E. Instrument Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua instrument penelitian yaitu:  

1. Checklist  

Checklist yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari aspek yang 

dinilai berdasarkan SOP perawatan luka post operasi. Hasil observasi 

penelitian dirumuskan ke dalam kategori kuantitatif dengan skala ordinal 

yaitu sesuai apabila perawat melakukan semua (17 langkah) perawatan 

luka post operasi dan tidak sesuai apabila perawat tidak melakukan 

perawatan luka post operasi sesuai dengan SOP walaupun hanya 1 poin 

(Arikunto, 2010). Checklist yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari 17 langkah (lampiran 5). 

2. Kuesioner  

Kuesioner merupakan lembaran yang berisi data demografi responden 

seperti nama/inisial, usia, jenis kelamin, pendidikan dan masa kerja.  
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F. Tahap Penelitian dan Cara Pengumpulan Data 

Penelitian ini dimulai dengan melihat fenomena atau masalah yang ada, 

kemudian peneliti menyusun judul dan mengajukan kepada dosen 

pembimbing Karya Tulis Ilmiah. Setelah mendapat persetujuan dari 

pembimbing tentang judul yang diajukan peneliti mulai menyusun proposal 

penelitian mulai dari bab I sampai bab III dan disertai dengan melakukan 

studi pendahuluan di  bangsal Al Araaf, Al Kautsar, Al Kahfi, Al Insan RSU 

PKU Muhammadiyah Bantul dengan terlebih dahulu mengurus surat izin 

studi pendahuluan ke bagian PSIK FKIK UMY, setelah surat jadi peneliti 

langsung mengurus izin ke RSU PKU Muhammadiyah Bantul. Setelah 

disetujui peneliti meminta izin secara langsung kepada setiap kepala ruang di 

bangsal tempat penelitian. Selanjutnya peneliti mengkonsultasikan hasil 

proposal pada pembimbing dan melakukan ujian proposal setelah mendapat 

persetujuan dari pembimbing. Setelah melakukan ujian proposal peneliti 

memperbaiki revisian yang diberikan oleh penguji dan pembimbing dan 

peneliti melanjutkan penelitian setelah mendapatkan persetujuan dari penguji 

dan pembimbing. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti 

mengajukan surat layak etik penelitian pada tim etik FKIK UMY dan 

penelitian ini dinyatakan layak etik pada tanggal 19 April 2016. Peneliti 

selanjutnya mengurus izin untuk penelitian ke PSIK FKIK UMY dan 

disetujui pada tanggal 4 Mei 2016. Setelah itu, peneliti mengajukan surat izin 

penelitian ke RSU PKU Muhammadiyah Bantul. Peneliti mulai menemui 

kepala ruang di bangsal tempat penelitian setelah mendapatkan persetujuan 
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dari RSU PKU Muhammadiyah Bantul untuk melakukan penelitian dan 

peneliti menjelaskan kepada kepala ruang tentang penelitian yang akan 

dilakukan peneliti. Peneliti mulai mengambil data dengan terlebih dahulu 

meminta persetujuan dari perawat yang akan diteliti dengan memberikan 

informed consent. Setelah perawat menyetujui, peneliti memberika kuesioner 

berupa data demografi perawat. Peneliti mulai melakukan pengambilan data 

dengan cara melihat perawatan luka post operasi yang dilakukan oleh perawat 

dan kemudian menyesuaikan dengan checklist SOP yang sudah ada di rumah 

sakit tersebut. Pengambilan data dilakukan setiap hari sampai sampel 

terpenuhi yakni 58 perawat. Setelah pengambilan data selesai peneliti 

kemudian melakukan pengolahan dan analisis data. Peneliti mulai membuat 

bab IV dan V, kemudian dikonsultasikan pada dosen pembimbing. pada tahap 

akhir peneliti melakukan ujian hasil penelitian setelah mendapatkan 

persetujuan dari pembimbing. 

G. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Peneliti tidak melakukan uji validitas dan reliabilitas instrument karena 

menggunakan SOP yang ada di RSU PKU Muhammadiyah Bantul. SOP yang 

digunakan terbit pada tanggal 7 Juli 2014 dan ada 17 langkah. 

H. Pengolahan dan Metode Analisa Data 

1. Pengolahan Data 

Data yang sudah terkumpul sebelum dianalisis terlebih dahulu harus 

diolah sehingga menjadi informasi. Dalam mengolah data terdapat 

langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti, pertama coding yaitu 
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mengklasifikasikan hasil pengamatan dengan mengubah data yang 

berbentuk kalimat atau huruf menjadi kode dalam bentuk angka. Kode 

yang digunakan berdasarkan karakteristik yang diuji seperti usia perawat 

(dewasa awal=1, dewasa akhir=2), jenis kelamin (laki-laki=1, 

perempuan=2), pendidikan (D3=1, S1=2), masa kerja (<5=1, >5=2) dan 

hasil observasi penerapan SOP dalam implementasi perawatan luka post 

operasi dipresentasikan perpoin dengan kategori (sesuai=1, tidak 

sesuai=2). Pengkodean ini bertujuan untuk mempermudah dalam analisis 

data dan mempercepat entry data. Setelah selesai mengkode, selanjutnya 

peneliti melakukan editing yaitu data yang sudah terkumpul dipastikan dan 

diperiksa kembali kelengkapan, kesesuaian dan kejelasan data tersebut. 

Kemudian peneliti melakukan processing yaitu memasukan data yang 

didapat ke dalam komputer dengan menggunakan salah satu program 

komputer. Setelah semua data dimasukkan ke dalam computer peneliti 

melanjutkan untuk melakukan cleaning. Cleaning yaitu proses pengecekan 

kembali data yang sudah di entry agar tidak terjadi kesalahan, yaitu 

dengan mengetahui data yang hilang (missing), variasi data atau kode yang 

digunakan. Tahap terakhir peneliti melakukan analysis data yaitu 

mengolah data dan menganalisa kembali data yang telah dimasukkan. 

2. Analisa Data 

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisa menggunakan 

teknik uji univariat. Penelitian menggunakan satu variabel yaitu 

implementasi perawatan luka post operasi sesuai dengan SOP yang 
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bertujuan untuk melihat distribusi frekuensi dari variabel yang akan diteliti 

dan kemudian akan dianalisa secara deskripsi dalam bentuk frekuensi dan 

persentase seperti umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, masa kerja dan 

kriteria hasil implementasi perawatan luka sesuai SOP. 

I. Etika Penelitian 

Peneliti dalam melakukan penelitian harus memperhatikan etika 

penelitian dan juga harus menggunakan etika untuk perawat, terlebih lagi 

dalam penelitian ini peneliti melibatkan tindakan perawat secara langsung. 

Etika yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama yaitu Informed 

Consent. Informed consent adalah persetujuan antara pihak peneliti dan 

responden menggunakan tanda responden dan mengisi lembar persetujuan 

responden untuk berpartisipasi dalam penelitian. Selanjutnya kemandirian 

(autonomy) peneliti memberikan kebebasan kepada perawat yang akan 

melakukan implementasi perawatan luka post operasi untuk bersedia 

tindakannya dijadikan data untuk penelitian. Kemudian kejujuran (veracity) 

peneliti harus jujur dalam meneliti dan mengambil data dengan mengolah 

data responden menjadi bermanfaat. Selain kejujuran peneliti juga harus 

menghormati (privacy) dari perawat. Pada tahap privacy ini peneliti dalam 

melakukan penelitian ini tidak mencantumkan nama perawat yang melakukan 

implementasi perawatan luka post operasi. Dan tahap yang terakhir yaitu 

kerahasiaan (confidentiality), peneliti menggunakan checklist SOP yang ada 

di rumah sakit dan tidak untuk dipublikasikan dan data dari hasil penelitian 

digunakan untuk kebutuhan khusus dan tidak dipublikasikan. 


