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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian  

      Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

deskriptif observasional. Penelitian dilakukan untuk melihat ketepatan dan 

kepatuhan penggunaan APD perawat pada setiap tindakan yang dilakukan. 

Penelitian ini hanya melakukan pengamatan pada ketepatan dan kepatuhan 

perawat dalam penggunaan APD, dilihat dari tindakan keperawatan yang 

dilakukan perawat tersebut. 

B. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

      Populasi merupakan subjek dalam penelitian yang memenuhi kriteria 

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

adalah semua tindakan keperawatan yang dilakukan oleh perawat di 

bangsal Ar-Royan RS PKU Muhammadiyah Gamping. Populasi pada 

penelitian ini tidak diketahui jumlahnya atau populasi infinit. 

2. Sampel 

      Sampel merupakan bagian dari populasi terjangkau yang dapat 

digunakan sebagai subjek penelitian melalui sampling. Sampling 

merupakan proses menyeleksi jumlah dari populasi yang dapat mewakili 

populasi (Nursalam, 2013). Sampel dalam penelitian ini adalah tindakan 

yang dilakukan perawat di bangsal Ar-Royan RS PKU Muhammadiyah 

Gamping. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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sampling insidental yaitu penentuan sampel berdasarkan kebetulan 

(Sugiyono, 2012), sampel diambil saat peneliti menemukan penggunaan 

APD perawat saat melaksanakan tindakan di bangsal Ar-Royan RS PKU 

Muhammadiyah Gamping. 

      Penelitian ini menggunakan penentuan kriteria sampel untuk 

mengurangi bias hasil penelitian, yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi 

dengan karakteristik yang di miliki responden penelitian yang akan diteliti 

(Nursalam, 2013).  

Kriteria inklusi pada penelitian ini, yaitu : 

1) Tindakan keperawatan yang dilakukan di bangsal Ar-Royan RS 

PKU Muhammadiyah Gamping. 

b. Kriteria Eksklusi, yaitu : 

1) Tindakan keperawatan yang dilakukan selain di bangsal Ar-

Royan. 

2) Tindakan keperawatan yang dilakukan tanpa menggunakan APD 

karena fasilitas APD yang di rumah sakit tidak memadai. 

3) Tindakan keperawatan dilakukan dengan menggunakan APD 

karena sedang dalam pengawasan oleh kepala ruang dan 

supervisor Ar-Royan. 

Besar sampel dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus 

penentuan besar sampel berikut ini (Nursalam, 2013): 
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Keterangan: 

 n = perkiraan besar sampel 

 z = nilai standar normal untuk α = 0,05 (1,96) 

 p = perkiraan proporsi, jika tidak diketahui dianggap 50% 

 q = 1- p (100% - p) 

 d = tingkat kesalahan yang dipilih (d = 0,05) 

Perhitungan besar sampelnya sebagai berikut: 

  
                 

     
 

  
              

      
 

  
      

      
 

              

      Setelah dilakukan penelitian jumlah sampel yang didapatkan adalah 

400 tindakan keperawatan yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi. 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi penelitian 

      Peneliti mengambil lokasi di bangsal Ar-Royan RS PKU 

Muhammadiyah Gamping, karena bangsal tersebut merupakan bangsal 

pendidikan. Sebagai bangsal pendidikan segala kegiatan disana menjadi 

contoh termasuk dalam penggunaan APD perawat. Serta dari hasil 

wawancara dengan kepala ruang di bangsal tersebut masih terdapat 

perawat yang belum tepat dalam penggunaan APD dan penelitian ini juga 

akan digunakan untuk mengevaluasi penggunaan APD di bangsal tersebut.  

2. Waktu Penelitian 

      Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Juni 2016. 
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D. Variabel dan Definisi Operasional 

1. Variabel 

      Variabel dalam penelitian ini terdapat dua variable, yaitu variabel 

dependen. Variabel pada penelitian ini adalah ketepatan dan kepatuhan 

perawat dalam penggunaan APD saat melakukan tindakan keperawatan. 

2. Definisi Operasional 

      Ketepatan penggunaan APD perawat adalah penggunaan APD seperti 

sarung tangan, masker, kacamata dan gaun pada semua tindakan 

keperawatan di bangsal Ar-Royan RS PKU Muhammadiyah Gamping 

yang disesuaikan dengan kemungkinan transmisi. Diukur dengan cara 

mengobservasi menggunakan alat ukur checklist lembar observasi, dengan 

skala ukur yaitu skala nominal. Hasil ukur yang didapatkan adalah 

penggunaan APD tepat jika sesuai dengan checklist lembar observasi dan 

penggunaan APD tidak tepat jika tidak sesuai dengan checklist lembar 

observasi.  

      Kepatuhan penggunaan APD perawat adalah tingkah laku perawat 

dalam menggunakan APD dengan tepat dan sesuai dengan prosedur 

penggunaan APD yang benar pada setiap tindakan keperawatan di bangsal 

Ar-Royan RS PKU Muhammadiyah Gamping. Diukur dengan cara 

mengobservasi menggunakan alat ukur checklist lembar observasi, dengan 

skala ukur yaitu skala nominal. Hasil ukur yang didapatkan adalah patuh  

jika tingkah laku perawat dalam menggunakan APD sesuai dengan 

prosedur yang ada di checklist lembar observasi dan tidak patuh jika 
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tingkah laku perawat dalam menggunakan APD tidak sesuai dengan 

prosedur di checklist lembar observasi.  

E. Intrumen Penelitian 

      Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data (Notoatmodjo, 2010). Instrumen yang digunakan pada 

penelitian ini terdapat 2 lembar observasi berupa checklist dengan pengukuran 

data yang digunakan yaitu skala Guttman. Lembar observasi yang pertama 

untuk mengetahui ketepatan penggunaan APD perawat dan lembar observasi 

yang kedua untuk mengetahui kepatuhan penggunaan APD perawat. 

1. Lembar observasi ketepatan penggunaan APD berisi tentang penggunaan 

sarung tangan, masker, gaun, dan kacamata sesuai dengan kemungkinan 

transmisi sesuai dengan pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di 

rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya tahun 2008. Penilaian dalam 

lembar observasi ketepatan penggunaan alat pelindung diri perawat yaitu 

mendapatkan nilai 1, “jika penggunaan APD perawat tepat sesuai dengan 

ceklist” dan mendapat nilai 0, “jika penggunaan APD perawat tidak tepat”. 

Lembar observasi ketepatan penggunaan APD mencakup: 

a. Kemungkinan transmisi melalui kontak APD yang digunakan mencuci 

tangan dan memakai sarung tangan.  

b. Kemungkinan transmisi droplet APD yang digunakan masker dan 

pelindung mata. 

c. Kemungkinan transmisi udara/airborne APD yang digunakan masker 

respiratori (N95) atau minimal masker bedah/prosedur, apabila 
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melakukan tindakan dengan kemungkinan timbulnya aerosol APD 

yang digunakan selain, masker adalah sarung tangan, gaun, dan 

kacamata. 

2. Lembar observasi kepatuhan penggunaan APD berisi tentang tingkah laku 

perawat dalam melaksanakan prosedur penggunaan APD dengan benar, 

yang berdasarkan lembar observasi dari Association for Professionals in 

Infection Control and Epidemiology (APIC). Penilaian dalam lembar 

observasi ini adalah diberikan tanda plus (+) jika “ya dilakukan”, dan pada 

kolom minus (-) jika “tidak dilakukan”. 

Lembar observasi kepatuhan penggunaan APD meliputi: 

a. Mencuci tangan sebelum memberikan perawatan pada pasien 

b. Menggunakan sarung tangan jika kontak dengan darah/cairan tubuh, 

membrane mukosa atau kulit yang tidak utuh pada semua pasien. 

c. Lepas sarung tangan sebelum meninggalkan area perawatan pasien. 

d. Mencuci tangan setelah melepas sarung tangan. 

e. Membuang jarum ke dalam wadah benda tajam tanpa recapping. 

f. Menggunakan gaun, kacamata dan/atau pelindung wajah ketika adanya 

kemungkinan percikan atau semprotan cairan tubuh. 

g. Sarung tangan yang kotor jangan sampai menyentuh area bersih dari 

ruangan atau pasien. 

h. Needleboxes tidak diisi berlebihan. 

F. Uji Validitas dan Reliabilitas 

      Instrumen pada penelitian ini tidak dilakukan uji validitas dan reliabilitas. 
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G. Tahap Penelitian dan Cara Pengumpulan Data 

      Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan peneliti melakukan observasi 

dan menyesuaikan checklist penggunaan APD perawat  pada setiap tindakan 

perawat yang dilakukan.  

Tabel 3.1. Tahapan Penelitian dan Pengumpulan Data 

 

 

 

 

 

 

H. Pengolahan dan Metode Analisis Data 

1. Pengolahan Data  

      Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan 

lembar observasi berupa ceklist. Data yang sudah terkumpul sebelum 

dianalisis, data terlebih dahulu harus diolah sehingga menjadi informasi. 

Dalam mengolah data terdapat langkah-langkah yaitu: 

a. Editing yaitu data yang sudah terkumpul dipastikan dan diperiksa 

kembali kelengkapan, kesesuaian, dan kejelasan data tersebut. 

b. Coding yaitu mengklasifikasikan hasil pengamatan dengan mengubah 

data yang berbentuk kalimat atau huruf menjadi kode dalam bentuk 

Peneliti datang ke 

ruang rawat inap Ar-

Royan 

Mengobservasi 

ketepatan dan 

kepatuhan penggunaan 

APD perawat. 

Data terkumpul. 

Peneliti datang pada 

shif pagi, siang dan 

malam. 

Pengolahan dan 

analisis data. 

Peneliti menemui 

kepala ruang Ar-

royyan untuk meminta 

ijin. 

Peneliti menyusun bab 

IV dan V 

Peneliti melakukan ujian 

hasil penelitian setelah 

disetujui dosen 

pembimbing 
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angka untuk mempermudah dalam analisis data dan mempercepat 

dalam memasukan data. 

c. Processing atau data entry yaitu memasukan data yang didapat ke 

dalam komputer dengan menggunakan salah satu program komputer. 

Pada penelitian ini menggunakan program Software Statistic (SPSS). 

d. Cleanning yaitu proses pengecekan kembali data yang sudah 

dimasukan (entry) agar tidak terjadi kesalahan, yaitu dengan 

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

digunakan. 

e. Tabulating merupakan pengorganisasian data sesuai dengan tujuan 

penelitian atau yang diinginkan peneliti untuk ditampilkan dan 

dianalisis. 

f. Setelah data diolah dan dilakukan pengecekan kembali, untuk 

memudahkan pembaca, data tersebut disajikan dalam bentuk narasi. 

2. Analisis Data 

      Data dari penelitian ini akan  dianalisi menggunakan uji univariat, 

yaitu analisis yang dilakukan bertujuan untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan karakteristik setiap variabel. Bentuk analisis univariat ini 

tergantung dari jenis datanya (Notoatmodjo, 2010). Hasil data akan 

dianalisa secara deskripsi dalam bentuk frekuensi dan prosentase. 

 Rumus:   
 

 
      

 Keterangan : P = Persentase yang dicari 

     F = Jumlah frekuensi setiap kategori 

     N =  Jumlah sampel  
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I. Etika Penelitian 

      Penelitian ini menggunakan tindakan keperawatan, walaupun dalam 

penelitian ini tidak melibatkan perawat (manusia) secara langsung tetapi 

berkaitan dengan responden yang akan menjadi data penelitian. Selain 

memperhatikan etika penelitian terhadap tindakan keperawatan peneliti juga 

menggunakan etika untuk perawat. Etika yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Kemandirian (autonomy) 

      Peneliti memberikan kebebasan kepada perawat yang melakukan 

tindakan keperawatan untuk bersedia tindakannya untuk menjadi data 

penelitian. Peneliti meminta bantuan pada kepala perawat untuk 

menyampaikan bahwa akan dilakukan penelitian di bangsal tersebut. 

2. Kejujuran (veracity) 

      Peneliti jujur dalam meneliti dan mengambil data  dengan mengolah 

data responden menjadi bermanfaat. 

3. Menghormati (privacy) 

      Peneliti dalam penelitian ini tidak mencantumkan nama perawat yang 

melakukan tindakan keperawatan tersebut. 

4. Kerahasiaan (confidentiality) 

      Data dari hasil penelitian digunakan hanya untuk keperluan khusus dan 

tidak dipublikasikan. 

 


