
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain penelitian

           Desain   penelitian  ini  adalah   quasi eksperiment dengan  pre - post 

test with control group design, dimana pada kelompok pertama diberikan 

perlakuan terapi  musik dan  relaksasi nafas dalam serta terapi standar 

ruangan, kelompok kedua tidak diberikan perlakuan (memakai protap rumah 

sakit/terapi standar ruangan). Kemudian membandingkan hasil pengukuran 

kelompok satu dan  kelompok dua. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

efektifitas kombinasi terapi musik dan relaksasi nafas dalam terhadap 

penurunan intensitas nyeri dan kestabilan vital sign pada pasien  post  

kateterisasi jantung di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.  Rancangan ini dapat 

diilustrasikan sebagai berikut :

Gb 3.1  Desain Penelitian

Sampel 
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        A
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Kontrol
         B
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Keterangan :

  A  Intensitas nyeri  dan vital sign sebelum dilakukan kombinasi terapi musik 

dan relaksasi nafas dalam  pada kelompok intervensi

   B  Intensitas nyeri dan vital sign sebelum dilakukan terapi standar ruangan 

pada kelompok kontrol

   C  Intensitas nyeri dan vital sign setelah dilakukan kombinasi terapi musik 

dan relaksasi nafas dalam  pada kelompok intervensi

    D Intensitas nyeri dan vital sign setelah dilakukan terapi standar ruangan  

pada kelompok kontrol

B. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan  pasien yang telah 

dilakukan tindakan kateterisasi jantung dengan atau tanpa PTCA  di   

RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.

2. Sampel

     Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik  non 

probability sampling dengan pendekatan consecutive sampling.  

Besarsampel pada usulan penelitian  ini menggunakan uji dua kelompok 

atau lebih berpasangan menurut  Kusuma,K.D., (2011) , dengan 

perhitungan :

          2Õ² (Z1-α/2+ Z1-β )  ²                
       n₁ = n₂ =
                          (µ1- µ2) ²
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Keterangan :

n₁= n₂  : Jumlah sampel

α          : Tingkat kemaknaan

β          : Kekuatan penelitian

µ1        : Nilai mean  kelompok kontrol 

µ2        : Nilai mean  kelompok  intervensi  .

µ1- µ2 : Beda mean antara kedua kelompok 

Õ         : Estimasi standar deviasi  dari beda mean  kedua  kelompok 

Õ²      :  Estimasi  varian kedua  kelompok  dengan rumus :    ½  (µ1²+ µ2²)

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yaitu oleh Susanti tentang pengaruh 

kombinasi terapi musik dan relaksasi nafas dalam dengan penurunan 

intensitas nyeri diketahui standar deviasi sebesar 1.105, nilai perbedaan 

rata-rata kedua kelompok sebesar 1.0 untuk menguji hipotesis 

menggunakan derajat kemaknaan sebesar 5 % dan kekuatan uji sebesar 

80% sehingga besar sampel minimal dalam penelitian ini  :

Dengan demikian besar sampel untuk kelompok intervensi  19  pasien dan 

kelompok kontrol 19 pasien.

          2Õ² (Z1-α/2+ Z1-β )  ²                
       n₁ = n₂ = [ -------------]
                          (µ1- µ2) ²

            2.(1.105)²x(1.96+0.84) ²                  
                    = [ --------------------]
                                  (1.0) ²
                        
                        =    19    subyek penelitian
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Kriteria Inklusi:

a. Pasien yang  telah dilakukan tindakan kateterisasi jantung dengan atau 

tanpa intervensi PTCA  di RSUP DR. Sardjito.

b. Pasien telah kembali ke ruang rawat inap  setelah dari ruang kateterisasi 

jantung

c. Skala nyeri dengan Numerik Rating Scale  ≥ 2 

d. Pasien tidak mengalami gangguan pendengaran

e. Pasien suka mendengarkan musik

f. Umur 25-75 tahun

Kriteria Eksklusi:

a. Penderita Gangguan Jiwa (misalnya gangguan mental organik, 

skizoprenia, retardasi mental, dll)

b. Sebelum 2 jam post kateterisasi jantung bebat untuk menekan arteri 

radialis dan bantal pasir untuk penekanan arteri femoralis dilepas

c. Pasien mengalami komplikasi  berat  post kateterisasi jantung

C. Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di ruang perawatan  Instalasi  Rawat Jantung (IRJAN)  

RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.  Pelaksanaan penelitian ini dilakukan tanggal 

9  Mei  sd 6 Juni 2016.

D. Variabel Penelitian

a.Variabel bebasnya yaitu kombinasi terapi musik dan  teknik relaksasi nafas 

dalam 

b.Variabel terikat yaitu penurunan intensitas nyeri dan kestabilan vital sign.
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E.  Definisi Operasional 

Definisi operasional dari masing-masing variabel penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1  Definisi Operasional

Variabel Definisi Operasional Cara ukur Hasil ukur Skala 
ukur

Intensitas 
nyeri

Tekanan 
Darah 
Sistole

Tekanan 
Darah 
Diastol

Frekuensi 
Pernafasan

Merupakan derajat 
ketidaknyamanan akibat 
adanya tindakan invasif 
yang dialami oleh pasien 
post kateterisasi jantung 
/PTCA sebelum dan 
setelah mendapatkan 
pemenuhan kebutuhan 
rasa nyaman nyeri 
dengan kombinasi terapi 
musik dan relaksasi nafas 
dalam atau terapi standar 
ruangan  yang 
digambarkan dengan 
skala NRS( 0-10)
 
Tekanan Darah Sistole 
adalah  tekanan darah 
maksimum pada arteri 
ketika kontraksi ventrikel 
kiri

Tekanan Darah Diastol 
adalah  pengukuran 
tekanan  arteri pada saat 
jantung beristirahat 
diantara pompaan

Frekuensi pernafasan 
adalah banyaknya proses 
keluar masuk udara ke 
dalam dan keluar paru 
pada responden

Melakukan wawancara 
dan observasi 
Menggunakan  Numeric 
Rating Scale ( NRS )

Mengisi lembar 
observasi sesuai dg 
hasil yg tertera pada 
Sphygnomanometer 
digital

Mengisi lembar 
observasi sesuai dg 
hasil yg tertera pada 
Sphygnomanometer 
digital

Jam tangan yang ada 
detiknya

        0-10

         -

         mmHg

        mmHg

       x/menit

Rasio

Rasio

Rasio

Rasio 
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Frekuensi 
Nadi

Terapi 
Musik

Teknik 
Relaksasi 
nafas dalam

Pasien post
Kateterisasi 
jantung/
PTCA

Frekuensi nadi adalah 
banyaknya gerakan pada 
pembuluh darah arteri 
pada responden yang 
dihasilkan oleh kontraksi 
dari ventrikel kiri jantung

Pemberian  tindakan 
mandiri keperawatan 
dengan terapi musik 
menggunakan  
headphone pada pasien 
post kateterisasi jantung 
yang telah kembali ke 
ruang rawat inap dengan 
mendengarkan musik 
yang telah dipilih oleh 
responden sesuai standar 
terapi musik selama 15 
menit,minimal satu  kali

Pemberian metode 
bernafas secara menda 
lam dengan frekuensi  
kurang dari 10x/menit 
yang dilakukan sambil 
mendengarkan terapi 
musik selama  15  menit 
dengan mengacu 
panduan kombinasi 
terapi musik dan 
relaksasi nafas dalam 
yang dibimbing  oleh 
peneliti/asisten peneliti

Pasien  jantung koroner 
yang dilakukan tindakan 
Kateterisasi jantung 
/PTCA oleh dokter 
selama  1  sampai 2  jam 
di radiologi / ruang 
kateterisasi jantung

Mengisi lembar 
observasi sesuai dg 
hasil yg tertera pada 
Sphygnomanometer 
digital

Observasi 
menggunakan MP3 
dengan headphone, 
Indikator :
F: 40-60 Hz
T:60-80 Beats/menit
Waktu 15 menit
Non lirik

Observasi 
menggunakan  panduan 
kombinasi terapi musik 
dan teknik  relaksasi 
nafas dalam

Melakukan wawancara 
dan observasi pada 
perawat,dokter yang
menyiapkan dan 
melakukan tindakan

        x/menit Rasio

F. Instrumen Penelitian
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Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur  nyeri sebelum dan 

sesudah  dilakukan intervensi   kombinasi  terapi musik dan  relaksasi nafas 

dalam   dan protap ruangan menggunakan  Numeric Rating  Scale ( NRS ), 

karena lebih mudah digunakan  pasien maupun peneliti dan validitas 

reabilitasnya baik / menunjukkan konsistensi dan hubungan kekuatan yang 

baik (Tubagus, 2015).

G. Uji Validitas dan Reliabilitas

Pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan  uji validitas dan reliabilitas 

karena peneliti menggunakan alat ukur NRS yang telah dilakukan uji validitas 

dan reliabilitas sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan  Liu & 

Herr (2007) dalam Tubagus, (2015), penelitian ini membandingkan empat 

skala nyeri yaitu NRS, Face Pain Scale Revised (FPS-R), VRS, dan VAS pada 

klien pasca bedah menunjukkan bahwa keempat skala nyeri menunjukkan 

validitas dan reliabilitas yang baik. Menurut Tubagus, (2015), uji reliabilitas 

menggunakan intraclass  correlation  coefficients (ICCs) dan keempat skala 

nyeri ini menunjukkan konsistensi penilaian pasca bedah setiap harinya  

(0,673 - 0,825) dan mempunyai hubungan kekuatan (r = 0,71-0,99).

H. Cara Pengumpulan Data

1. Sumber data
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a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung  menggunakan instrumen dengan 

mengukur  intensitas  nyeri dan vital sign dengan metode  wawancara 

dan pengukuran  pada pasien post  kateterisasi jantung / PTCA di 

RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.

b. Data sekunder

Pengumpulan data sebagai penunjang atau pelengkap data yang 

didapatkan dari rekam medik dan  keperawatan di RSUP Dr. Sardjito 

Yogyakarta.

2. Tahapan penelitian

a. Tahap persiapan 

1. Melakukan rekruitmen asisten penelitian dan melakukan informed 

consent  yaitu satu orang perawat  yang  bertugas memberikan 

informasi tentang penelitian dan permohonan kesediaan untuk 

menjadi responden (informed consent) dan melakukan wawancara 

untuk penilaian  nyeri  menggunakan instrumen  NRS, dan  

memberikan kombinasi terapi musik dan relaksasi nafas dalam 

serta mengukur vital sign.

2. Menyamakan persepsi tehnik penilaian  NRS dan cara pemberian 

kombinasi terapi musik dan relaksasi nafas dalam serta 

pengukuran vital sign.

3. Memberikan informasi terhadap pasien atau  keluarga tentang 

maksud dan tujuan penelitian.
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4. Menawarkan  kesukarelaan  pasien untuk menjadi responden  

penelitian.

5. Meminta informed  consent apabila pasien bersedia menjadi 

responden penelitian.

6. Memberikan kesempatan pasien untuk menanyakan hal-hal yang 

belum jelas.

7. Memberikan dukungan psikologis selama penelitian

a. Memperbolehkan keluarga untuk mendampingi apabila pasien 

menginginkan.

b. Memberi kesempatan untuk berhenti/istirahat apabila pasien 

kelelahan.

c. Memperbolehkan responden untuk berhenti dan  tidak 

melanjutkan penelitian apa bila tidak berkenan di hati. 

b. Tahap pelaksanaan

1) Menanyakan kesiapan pasien dalam  pelaksanaan penelitian

2) Melakukan pemilihan kelompok intervensi atau kontrol tidak 

secara random, untuk pasien yang datang lebih dahulu di 

kelompokkan sebagai kelompok  intervensi jika memenuhi kriteria 

inklusi dan setelah cukup 19 responden, pasien selanjutnya sebagai 

kelompok kontrol.

3) Menyiapkan pasien dan peralatan sesuai dengan pemilihan terapi 



4) Mengamati keadaan umum, ekspresi wajah pasien  dan mengukur 

vital sign 2 jam dan 3,5 jam post kateterisasi jantung pada 

kelompok intervensi dan kelompok kontrol.

5) Pengukuran  vital sign  meliputi tekanan darah, frekuensi nadi dan  

frekuensi pernafasan.

6) Melakukan pengukuran  intensitas nyeri 2 jam dan 3,5 jam post 

kateterisasi jantung pada kelompok intervensi dan kelompok 

kontrol dengan melakukan wawancara dan observasi  pasien  sesuai 

instrumen NRS.  

7) Melakukan pencatatan  intensitas   nyeri  dari hasil pengukuran.

8) Pada kelompok intervensi diberikan terapi musik dan pada  saat  

bersamaan pasien dianjurkan relaksasi  nafas dalam  dengan tarik 

nafas melalui hidung dan mengeluarkan lewat mulut secara 

perlahan-lahan dengan waktu kombinasi terapi selama 15 menit 

sebanyak dua kali yaitu pada 2 jam setelah tindakan dan 3  jam 

setelah tindakan kateterisasi jantung/PTCA.

9) Melakukan pencatatan intensitas nyeri pasien berdasarkan 

pengukuran NRS setelah diberikan kombinasi  terapi musik dan  

relaksasi nafas dalam untuk kelompok intervensi dan terapi standar 

ruangan untuk kelompok kontrol.
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c. Alur Penelitian 

                         

Gambar 3.2

Pasien Post Kateterisasi Jantung/PTCA

Pasien diruang perawatan 2 jam dan 3,5 jam setelah dilakukan tindakan kateterisasi 
jantung / PTCA dilakukan pengukuran vital sign  dan diukur  tingkat  nyeri dengan NRS 
untuk kelompok kontrol dan kelompok intervensi. 

Kelompok  Intervensi diberikan kombinasi 
terapi musik dan  relaksasi nafas dalam 
selama 15 menit pada 2 jam ,3 jam post 
tindakan  kateterisasi jantung/PTCA 

Psikoedukasi

Pemilihan Sampel 

Kelompok kontrol dengan
Terapi standar ruangan/Protap 
ruangan 

Pasien diruang perawatan, 1 hari sebelumnya diambil data ,diberikan 
informasi penelitian,pengisian surat persetujuan,wawancara  berkaitan 
tujuan penelitian
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I. Teknik analisa data

a. Analisa data univariat

Analisa data univariat dilakukan untuk melihat distribusi frekuensi 

karakteristik responden meliputi umur, jenis kelamin, pengalaman 

dilakukan kateterisasi jantung pada kelompok intervensi dan kelompok 

kontrol yang berbentuk angka frekuensi atau angka prosentase.

b. Analisa data bivariat

          Analisa bivariat  dilakukan untuk melihat adanya pengaruh antara 

variabel bebas dengan variabel terikat dengan menggunakan uji statistik 

wilcoxon dengan nilai signifikasi p-value ˂ 0,05 karena distribusi tidak 

normal dengan melihat pengaruh skala nyeri dan respirasi, sebelum dan 

sesudah pemberian kombinasi terapi musik dan relaksasi nafas dalam serta 

menggunakan uji statistik paired t-test dengan nilai signifikasi p-value ˂ 

0,05 karena distribusi normal dengan melihat perubahan sistole, diastole, 

nadi, sebelum dan sesudah pemberian kombinasi terapi musik dan 

relaksasi nafas dalam.

        Uji mann whitney dengan nilai signifikasi p-value ˂ 0,05 karena 

distribusi tidak normal untuk melihat analisis perbedaan skala nyeri, 

respirasi dan nadi pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol serta 

uji independen t-test dengan nilai signifikasi p-value ˃ 0,05 karena 

distribusi normal, untuk melihat analisis perbedaan systole dan diastole 

pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol. 
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        Uji mann whitney dengan nilai signifikasi p-value ˂ 0,05 karena 

distribusi tidak normal untuk analisis selisih nyeri, sistole, diastole, nadi, 

respirasi pada kelompok intervensi dan kontrol (Dahlan, 2011; Nursalam, 

2013; Sugiyono, 2009).

J.   Etika penelitian

            Menurut  Hidayat (2008) masalah etika penelitian keperawatan 

merupakan masalah yang sangat penting dalam penelitian, mengingat 

penelitian keperawatan berhubungan langsung dengan manusia, maka 

segi etika penelitian harus diperhatikan. Penelitian ini mengajukan 

persyaratan dari komite etik penelitian kedokteran dan kesehatan 

Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada  dengan terbitnya surat 

keterangan kelaikan etik nomor: KE/FK/741/EC/2016 dan ijin penelitian 

dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta nomor: LB.02.01/II.2/11278/2016. 

Setiap orang yang terlibat dengan penelitian ini diberi penjelasan dan 

diminta untuk menandatangani informed consent yang tersedia.

Pelaksanaan penelitian ini mempertimbangkan 5 petunjuk yang 

ditetapkan oleh American Nursing Assosiation  (ANA) yang meliputi:

1. Self determination

Semua responden dalam penelitian ini diberikan hak otonomi untuk 

menentukan keputusan berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam 

penelitian tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan setelah diberi 

penjelasan apabila menyetujui menandatangani lembar persetujuan 

atau informed consent.
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2. Privacy and Dignity.

Selama penelitian peneliti menjaga privacy responden dengan 

melakukan intervensi pada tempat yang nyaman  dan setiap data dalam 

konteks penelitian yang diberikan oleh responden tidak dalam bentuk 

paksaan.

3. Anominity and Confidentialy.

Selama proses penelitian responden yang di bagi dalam dua kelompok 

di berikan kode (kode 1 untuk kelompok intervensi dan kode 2 untuk 

kelompok kontrol) dan nama responden di isi dalam bentuk inisial oleh 

responden.

4. Fair Treatment

Responden  mempunyai hak untuk dilakukan intervensi yang sama 

oleh peneliti tanpa diskriminasi.

5. Protection from Discomfort and Harm.

Peneliti mempertahankan aspek kenyamanan responden baik fisik, 

psikologis maupun social selama proses penelitian. Berdasarkan 

literatur yang diperoleh efek negatif dari terapi musik dan slow deep 

breathing belum ada, namun demikian peneliti tetap memberikan 

antisipasi yang mungkin dialami responden.
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