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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang 

bersifat deskriptif analitik, yaitu menjelaskan antar variabel melalui pengujian 

pertanyaan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode survey, dengan pendekatan cross sectional yaitu jenis penelitian yang 

menekankan waktu pengukuran data variabel hanya satu kali pada satu waktu 

(Nursalam, 2013). 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien gagal ginjal 

kronik yang menjalani hemodialisa di PKU Muhammadiyah 2 

Yogyakarta sejumlah 130 pasien. 

2. Sampel 

 Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pada 

kriteria sebagai berikut: 

a. Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi pada penelitian antara lain:  

1) Pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di 

PKU Muhammadiyah 2 Yogyakarta. 

2) Kesadaran komposmentis 

3) Bersedia menjadi responden dengan menandatangani informed 

consent. 

4) Mampu berkomunikasi 
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5) Mampu membaca dan menulis 

6) Frekuensi hemodialisis 2 - 3 kali seminggu 

b. Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi pada penelitian ini antara lain: 

1) Pasien yang mengalami gangguan penyakit serius lainnya 

seperti gangguan jiwa dan stroke. 

2) Pasien rawat inap di RS PKU Muhammadiyah 2 Yogyakarta. 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah cara-cara yang ditempuh dalam 

pengambilan sampel dengan proses menyeleksi porsi dari populasi untuk 

dapat mewakili populasi (Nursalam, 2013). Penelitian ini menggunakan 

teknik Total Sampling yaitu semua pasien gagal ginjal kronik yang 

menjalani hemodialisis di PKU Muhammadiyah 2 Yogyakarta akan 

dijadikan responden, tetapi berdasarkan kriteria yang ditentukan peneliti. 

Pengambilan sampel selama bulan april. Sampelnya berjumlah 85 orang. 

C. Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kecemasan 

pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di PKU 

Muhammdiyah 2 Yogyakarta. Variabel dependennya adalah tingkat 

kecemasan pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis. Variabel 

independennya adalah faktor-faktor yang berhubungan antara lain: umur, 

jenis kelamin, lama hemodialisis, pekerjaan, dan dukungan sosial. 
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D. Definisi Operasionl 

Tabel 3.1 Definisi Operasional 
No Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Hasil Ukur Skala Ukur 

1. Kecemasan Pasien hemodialisis 

yang merasa gelisah, 

amat tegang, tidak 

mampu 

menghentikan atau 

mengendalikan rasa 

khawatir, terlalu 

mengkahwatirkan 

berbagai hal, keadaan 

sulit santai, sangat 

gelisah sehingga sulit 

untuk duduk diam, 

perasaan mudah 

jengkel atau marah, 

ketakutan pada 

sesuatu hal yang 

mengerikan mungkin 

akan terjadi. 

Menggunakan 

kuesioner GAD 

(Generalized Anxiety 

Disorder) 7 yang 

terdiri dari 7 item 

petanyaan. Penilaiaan 

skor antara 0-3, yang 

artinya: 

0: tidak pernah 

1: beberapa hari 

2: lebih dari separuh 

waktu yang dimaksud 

3: hampir setiap hari 

Tingkat kecemasan 

dikategorikan: 

1. Kecemasan 

minimal: 0 - 4 

2. Kecemasan 

ringan: 5 - 9 

3. Kecemasan 

sedang: 10 - 14 

4. Kecemasan 

berat: ≥14 

Ordinal 

2. Umur Lamanya masa hidup 

pasien hemodialisis 

sejak dilahirkan 

sampai dengan saat 

pengisian kuesioner. 

Dibagi dalam 

beberapa kategori. 

Remaja Awal yaitu 

usia 12-16 tahun, 

Remaja akhir yaitu 

17-25 tahun, dewasa 

awal yaitu 26-35 

tahun, dewasa akhir 

yaitu 36-45 tahun, 

lansia awal yaitu 46-

55, lansia akhir yaitu 

56-65, dan manula 

yaitu >65 tahun  

Kuesioner 1 = Remaja awal 

2 = Remaja akhir 

3 = Dewasa awal 

4 = Dewasa akhir 

5 = Lansia awal 

6 = Lansia akhir 

7 = Manula 

Ordinal 

3. Jenis kelamin Kelompok pasien 

hemodialisis yang 

terbentuk karena 

perbedaan sistem 

reproduksi yaitu laki-

laki dan perempuan. 

Kuesioner 1=Laki - laki  

2=Perempuan 

 

Nominal 

4. Lama 

Hemodialisis 

Waktu dimulai dari 

pertama pasien 

menjalani terapi 

hemodialisis sampai 

dengan  saat 

pengisian kuesioner. 

Dibagi dalam 2 

kategori yaitu pasien 

yang lama 

hemodialisisnya 

kurang dari 6 bulan 

Kuesioner 1 = < 6 Bulan 

2 = > 6 Bulan 

Ordinal 
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dan pasien yang lama 

hemodialisisnya lebih 

dari 6 bulan. 

5. Pekerjaan Kegiatan dan profesi 

pasien hemodialisis. 

Dibagi dalam 2 

kategori yaitu pasien 

yang tidak bekerja 

dan pasien yang 

bekerja. 

Kuesioner 1 = Tidak bekerja 

2 = Bekerja 

Nominal 

6. Dukungan 

Sosial 

Dukungan yang 

diberikan keluarga 

dan lingkungan yang 

meliputi aspek fisik 

maupun psikologis, 

ekonom untuk pasien 

hemodialisisi. Dilihat 

dari ada atau tidaknya 

seseorang ketika 

pasien membutuhkan 

dan seberapa puas 

pasien dengan 

bantuan tersebut. 

Menggunakan Social 

Support 

Questionnaire (SSQ) 

yang terdiri dari 2 

aspek social support, 

yaitu: 

1. Social Support 

questionnaire 

Number (SSQN) 

0 = Tidak Ada 

1 = Ada  

2. Social Support 

Questionnaire 

Satisfaction (SSQS). 

1 = Sangat tidak puas 

2 = Cukup tidak puas 

3 = Agak tidak puas 

4 = Agak puas 

5 = Cukup puas 

6 = Sangat puas 

1 = Baik 

2 = Buruk 

 

Ordinal 

 

E. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Unit Hemodialisis PKU 

Muhammdiyah 2 Yogyakarta. Waktu penelitian dilakukan pada bulan April 

2016. 

F. Intrumen Penelitian 

Intrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa kuesioner yang 

berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai faktor-faktor yang berhubungan 

dengan tingkat kecemasan pasien gagal ginjal yang menjalani hemodialisis. 

Variabel independent yang diteliti melalui kuesioner meliputi umur, jenis 

kelamin, lama hemodialisis, pekerjaan, dan dukungan sosial. 
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Kuesioner dalam penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, 

yaitu: 

1. Data identitas responden, yang berisi lima buah pertanyaan meliputi 

nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan dan lama hemodialisis. 

2. Dukungan sosial, instrumen yang digunakan adalah Social Support 

Questionnaire (SSQ) yang dibuat oleh Sarason, et al., (1983). SSQ 

mengukur 2 aspek social support, yaitu:  

a. Social Support Questionnaire Number (SSQN) 

  Aspek ini mengukur jumlah orang yang tersedia sebagai 

penyedia social support bagi responden. Lembar kuesioner bagian 

ini responden diminta untuk menuliskan secara spesifik (inisial 

nama, jenis kelamin dan hubungan dengan responden) orang-orang 

yang dianggap dapat diandalkan oleh responden untuk memberi 

dukungan dalam situasi tertentu. Subyek yang dituliskan mendapat 

skor 1 dan jika tidak ada maka mendapat skor 0. Responden hanya 

boleh menuliskan maksimal 9 orang. Skor minimal pada bagian ini 

adalah 0 dan skor maksimal adalah 54. Rentang skor pada bagian ini 

adalah 0 - 9. Skor akhir didapatkan dengan menjumlahkan skor pada 

setiap item kemudian dibagi total item (6 item). 

b. Social Support Questionnaire Satisfaction (SSQS) 

    Aspek ini mengukur derajat kepuasan responden atas social 

support yang diterima oleh responden. Pada bagian ini responden 

diminta untuk memilih derajat kepuasan atas social support yang 

diterimanya melalui orang-orang yang telah dituliskan secara 
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spesifik pada kolom SSQN. Skor minimal adalah 6 dan skor 

maksimal adalah 36. Rentan skor pada bagian ini adalah 1 - 6. Skor 

akhir didapatkan dengan menjumlahkan skor pada setiap item 

kemudian dibagi total item (6 item). 

Instrumen untuk pengukuran tingkat kecemasan peneliti menggunakan 

GAD (Generalized Anxiety Disorder) 7. Skala GAD 7 pertama kali 

ditemukan oleh Robert L. Spitzer bersama peniti lain pada tahun 2006. Skala 

GAD 7 yang dikutip T Ary (2013) terdiri dari 7 pertanyaan dengan pilihan 

jawaban adalah “tidak pernah”, “beberapa hari”, “lebih dari separuh waktu 

yang dimaksud”, dan “hampir setiap hari”. Pertanyaan yang ada dalam 

kuesioner tersebut adalah untuk waktu 2 minggu terakhir. Skornya untuk 

masing-masing pertanyaan adalah 0-3 sehingga skor minimal adalah 0 dan 

skor maksimal adalah 21. Interpretasi GAD 7 ini adalah jika skor 0-4, orang 

tersebut memiliki kecemasan minimal, skor 5-9 untuk kecemasan ringan, skor 

10-14 untuk kecemasan sedang dan skor 15 atau lebih untuk kecemasan berat. 

(T Ary, 2013) 

G. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Peneliti menggunakan Social Support Questionnaire (SSQ) sebagai 

alat ukur dikarenakan SSQ telah banyak dipergunakan dalam penelitian 

sebelumnya terlah teruji baik, baik validitas maupun reliabilitasnya dengan 

nilai diantara 0,97 - 0,98 untuk Social Support Questionnaire Number (SSQN) 

dan 0,96 - 0,97 untuk Social Support Questionnaire Satisfaction (SSQS) 

(Widyanti, 2008). SSQ yang didapatkan peneliti masih menggunakan bahasa 
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inggris, sehingga perlu melakukan test retest untuk memberi kemudahan pada 

responden dalam mengisi lembar kuesioner. 

Skala GAD (Generalized Anxiety Disorder)  7 telah dibuktikan 

memiliki validitas dan reabilitas cukup tinggi untuk melakukan pengukuran 

kecemasan yaitu 0,94 dan 0,85. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengukuran 

kecemasan dengan menggunakan skala GAD 7 akan diperoleh hasil valid dan 

reliable (Homans,W., 2012).  

H. Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan Data 

Gambar 3.1 Prosedur Pengambilan atau Pengimpulan Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti bertemu dan meminta bantuan kepada kepala ruang atau bangsal 

hemodialisis yang bertanggung jawab di tempat penelitian untuk 

mengumpulkan data pasien hemodialisis 

Peneliti mengajukan surat permohonan izin dari institusi  

kepada Direktur PKU Muhammadiyah 2 Yogyakarta 

Peneliti mendapat surat persetujuan dari Direktur PKU 

Muhammadiyah 2 Yogyakarta 

Peneliti melakukan pendekatan kepada calon responden 

dengan menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian 

Pasien hemodialisis yang bersedia menjadi 

responden mendatangani lembar pengesahan 

Peneliti memberikan lembar kuesioner 

Responden telah mengisi lembar kuesioner dengan lengkap 

Lembar kuesioner dikembalikan kepada peneliti 
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I. Teknik Analisis Data 

Pengolahan data dilakukan dengan bantuan komputer menggunakan 

Program SPSS 15 yang dilakukan setelah semua data terkumpul. Data yang 

diperoleh dianalisis dengan menggunakan: 

1. Analisa Univariat 

Analisa ini digunakan untuk mendapat gambaran tingkat 

kecemasan pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis, 

distribusi frekuensi dari variabel dependen (tingkat kecemasan pasien gagal 

ginjal kronik yang menjalani hemodialais) dan independen (umur, jenis 

kelamin, lama hemodialisis, pekerjaan, dan dukungan sosial). 

2. Analisa Bivariat 

Analisa ini merupakan rumus statistik korelatif yang dapat 

digunakan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel yaitu satu 

variabel bebas (independent variabel) dengan satu variabel terikat 

(dependent variabel). Peneliti akan menggunakan uji korelasi somers’d 

untuk mengetahui hubungan antara variabel yang berskala ordinal. Peneliti 

juga akan menggunakan uji kolmogorov-smirnov untuk mengetahui 

hubungan antara variabel yang berskala ordinal dengan variabel yang 

berskala nominal. 

Tabel 3.2 Analisis Data 

No 
Variabel 

Dependen 

Variabel 

Independen 
Uji Analisis 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tingkat Kecemasan 

Tingkat Kecemasan 

Tingkat Kecemasan 

Tingkat Kecemasan 

Tingkat Kecemasan 

Umur 

Jenis Kelamin 

Pekerjaan 

Lama Hemodialisis 

Dukungan Sosial 

Somers’d 

Kolmogorov-Smirnov 

Kolmogorov-Smirnov 

Somers’d 

Somers’d 
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J. Etika Penelitian 

 Sebelum dilakukan penelitian, peneliti telah mengajukan Surat 

Permohonan Kelayakan Etika Penelitian kepada Komisis Etika Penelitian 

FKIK UMY dan dinyatakan layak etik berdasarkan Surat Keterangan 

Kelayakan Penelitian dari Komisi Etika Penelitian FKIK UMY nomor : 

018/EP-FKIK-UMY/I/2016 dengan penelitian yang berjudul Faktor-faktor 

yang Berhubungan dengan Tingkat Kecemasan Pasien Gagal Ginjal Kronik 

yang Menjalani Hemodialisis di PKU Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Adapun 

beberapa aspek kode etik yang dilakukan untuk mendukung kelancaran 

penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Lembar Persetujuan 

 Lembar persetujuan ini diberikan dan dijelaskan kepada calon 

responden yang akan diteliti yang memenuhi kriteria sampel. Peneliti 

menjelaskan maksud dan tujuan penelitian kepada calon responden. 

Calon responden yang bersedia menjadi responden maka dipersilahkan 

menandatangani lembar persetujuan. 

2. Menghargai 

 Peneliti memperlakukan semua responden sama tanpa memandang 

status ekonomi dan ras responden. Peneliti menghargai semua jawaban 

dari responden. Peneliti juga akan menghargai responden yang tidak 

bersedia menjadi responden di dalam penelitian ini. 

3. Kerahasiaan 

 Peneliti tidak akan mencantumkan nama responden pada lembar 

pengumpulan data diisi responden, tetapi lembar tersebut hanya diberi 
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kode tertentu. Peneliti menjamin kerahasiaan  hasil penelitian baik 

informasi atau masalah lain yang menyangkut privacy klien. Hanya 

kelompok data tertentu yang dilaporkan pada hasil penelitian. 

4. Manfaat dan Kerugian 

 Peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir 

dampak yang merugikan responden dan memaksimalkan manfaat yang 

akan didapat selama proses penelitian. Hasil penelitian ini juga tidak 

akan digunakan untuk kepentingan yang bersifat merugikan responden.


