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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

 Desain penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan desain penelitian  pre-test and post-test with control group 

design (quasi experiment with control) atau eksperimen semu. Dilakukan test 

terlebih dahulu pada penelitian ini sebelum responden diberikan treatment 

(perlakuan). Test yang dilakukan yaitu mengukur kemampuan self care dan 

status nutrisi. 

 Penelitian ini terdapat tiga kelompok yaitu 2 (dua) kelompok yang 

mendapat perlakuan dan 1 (satu) kelompok kontrol. Kelompok perlakuan 

mendapatkan perlakuan yaitu diberikan Self Management Dietary Counseling 

(SMDC). 

 Pre test Intervensi (x) Follow -up 

Kelompok intervensi I 01 konseling 1x 

seminggu 

02 

Kelompok Intervensi II 03 konseling 2x 

seminggu 

04 

Kelompok III (kontrol) 05 - 06 

 

Gambar 3.1. Rancangan penelitian 

Keterangan : 

X  : Konseling dilakukan 1x seminggu (kelompok I) dan 

2xseminggu (kelompok II). 

01, 03,05 : Hasil pengukuran self care dan status nutrisi untuk pre 

intervensi. 
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02, 04, 06 : Hasil pengukuran self care dan status nutrisi setelah 

diberikan SMDC (pada kelompok intervensi) dan setelah 

diberikan leaflet (pada kelompok kontrol).  

 Peneliti melakukan suatu eksperimen berupa konseling dengan 

pendekatan behavior cognitive untuk mengetahui pengaruhnya terhadap 

kemampuan self care dan perubahan status nutrisi pada pasien gagal ginjal 

kronik yang menjalani hemodialisa. Perbedaan antara sebelum dan sesudah 

intervensi dapat diasumsikan sebagai efek dari intervensi yang telah 

dilakukan.  

 Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yakni mengetahui adanya 

pengaruh pemberian SMDC terhadap self care dan status nutrisi. Observasi 

dilakukan  sebelum diberi perlakuan dan setelah diberi perlakuan, observasi  

setelah diberi perlakuan dilakukan pada minggu ke 2 dan minggu ke 4 dan 

dilakukan pada semua kelompok. 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

  Populasi target dalam penelitian ini adalah semua pasien gagal ginjal 

kronik yang menjalani hemodialisis di eks-karesidenan Surakarta 

sedangkan populasi terjangkau adalah pasien yang menjalani hemodialisis 

di RSUD dr. Moewardi Surakarta. Jumlah pasien yang menjalani 

hemodialisis rutin di RSUD dr. Moewardi Surakarta sebanyak 228 pasien. 
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2. Sampel Penelitian 

 Jumlah  sampel dalam  penelitian  ini dihitung dengan rumus besar 

sampel menurut (Dipiro, et al., 2008), yaitu: 

Keterangan : 

n : Jumlah sampel 

Zcrit : Nilai berdasarkan ketepatan untuk kriteria signifikansi yang 

diharapkan, ditetapkan sebesar 5% (hipotesis dua arah)= 1.96 

(Sugiyono, 2007). 

Zpwr : Nilai berdasarkan ketepatan untuk kekuatan statistik yang 

diharapkan, ditetapkan sebesar 95%= 1.645 (Sugiyono, 2007). 

σ : Estimasi variant kedua kelompok (diasumsikan sama untuk dua 

kelompok). 

D : Perbedaan minimum yang diharapkan antara dua mean (effect 

size) 

Perhitungan jumlah sampel dalam penelitian ini mengikuti rumus di atas 

dengan : 

a. Minimum expected difference (D) 0.8 

b. Estimated standard deviation (σ) 0.5 

c. Desired power 0.95 

d. Zcrit0.05 = 1.960 

e. Zpwr0.95 = 1.645 

 

 

4σ
2
(Zcrit+Zpwr)

2
 

D
2
 

n = 
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Maka besar sample yang dibutuhkan adalah: 

 

 

  

   

  = 20,306 = 20 

 Besar sampel pada penelitian ini sebanyak 20 sampel pada setiap 

kelompok, sehingga jumlah keseluruhan sampel berjumlah 60 sampel 

untuk ketiga kelompok.  

 3. Sampling 

 Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan random 

sampling. Teknik random dalam penelitian ini adalah pasien yang datang 

ke ruang hemodialisis yang sesuai dengan kriteria inklusi dicatat namanya 

dan diberi kode kemudian dikocok. Nama/kode yang tidak keluar pada 

kocokan tersebut, maka tidak dijadikan responden. Responden yang 

menjalani hemodialisis Senin pagi dijadikan sebagai kelompok intervensi 

I. Pasien yang menjalani hemodialisis Senin sore dijadikan sebagai 

kelompok kontrol, dan pasien yang menjalani hemodialisis Selasa 

dijadikan sebagai kelompok intervensi II. Masing-masing kelompok 

sejumlah 20 responden.  

 Sampel ini selanjutnya akan diseleksi berdasarkan kriteria inklusi 

dan eksklusi yang telah ditetapkan.Adapun kriteria inklusi sebagai berikut; 

 

4σ
2
(Zcrit+Zpwr)

2
 

D
2
 

n = 

n = 40.5
2
(1,960+1,645)

2
 

0,8
2
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a. Kesadaran komposmentis 

b. Menjalani terapi hemodialisa 2 kali dalam seminggu (pasien yang sudah 

terjadwal stabil) 

c. Usia 21-60 tahun 

d. Pendidikan minimal SMP 

e. Mampu berkomunikasi secara efektif  

f. Mampu membaca dan menulis 

g. IMT/BMI ≤ 21 kg/m
2
 

h. Pasien dengan periode hemodialisa  ≥ 3 bulan  

i. Bersedia menjadi responden dan mengikuti tahap SMDC 

Kriteria eksklusi yang digunakan sebagai berikut ; 

a. Mengidap penyakit kanker, sepsis, AIDS, dll 

b. Adanya gangguan fungsi kognitif (dengan skore MMSE< 24) 

c. Berada pada tahapan  perubahan  perilaku  prekontemplasi (pada tahap 

ini klien belum menyadari adanya permasalahan ataupun kebutuhan 

untuk melakukan perubahan). 

C. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian. 

  Penelitian ini dilakukan di Unit Dialisis RSUD dr. Moewardi 

Surakarta. Alasannya dilakukan penelitian di rumah sakit ini karena 

berdasarkan data awal bahwa terdapat cukup banyak  pasien  gagal ginjal 

kronik yang menjalani hemodialisis, selain itu  RSUD Dr. Moewardi 
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Surakarta yang merupakan rumah sakit pendidikan tipe A dan merupakan 

salah satu rumah sakit yang menjadi rujukan di Jawa Tengah. 

2. Waktu penelitian 

  Penelitian ini dilaksanakan selama 5 minggu, dimulai pada tanggal 16 

Mei 2016 sampai dengan 18 Juni 2016 dan penelitian ini diawali terlebih 

dahulu dengan pengambilan data pre intervensi pada minggu ke 0.  

D. Variabel Penelitian 

1. Variabel dependent. 

 Variabel terikat dalam penelitian ini  adalah self care dan status 

nutrisi pasien. 

2. Variabel independent 

   Variabel bebas pada penelitian ini adalah Self Management Dietary 

Counseling (SMDC). 

3. Variabel confounding 

   Variabel pengganggu pada penelitian ini meliputi usia, jenis 

kelamin, tingkat pendidikan, penghasilan keluarga, dukungan sosial,  

riwayat penyakit sebelumnya, medikasi,kebiasaan  merokok, tingkat 

aktivitas, depresi.Cara pengendalian variabel pengganggu pada penelitian 

ini yaitu dengan cara metode retriksi yang dilakukan dengan memilih 

subyek yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. 

Variabel confounding ini dilakukan uji regresi logistik. 
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E. Definisi Operasional 

 Tabel 3.1. Data Operasional pada Variabel Independent dan Variabel 

Dependent 

 
Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

Variabel independent 

Self 

Management 

Dietary 

Counseling 

(SMDC) 

Metode konseling yang 

digunakan sebagai terapi 

pendekatan 

behaviorcognitive untuk 

meningkatkan pengetahuan 

dan partisipasi seseorang 

dalam pengambilan 

keputusan kesehatan serta 

meningkatkan self care dan 

status nutrisi yang 

dilakukan dalam waktu 1x 

dan 2x seminggu dengan 

waktu 30-60 mnt selama 1 

bulan. 

Booklet, 

lembar balik 

dan food 

models 

1. Dilakukan 

SMDC 

2. Tidak 

dilakukan 

SMDC 

Nominal 

Variabel dependent 

Self care Pernyataan responden 

terkait kemampuan self 

care meliputi; 

- Kepatuhan dalam 

mengikuti terapi 

pengobatan sesuai 

indikasi, mengelola diit 

nutrisi. Memonitor 

perubahan yang terjadi 

pada tubuh, dan teratur 

dalam melaksanakan 

HD. 

- Peningkatan Patients 

Knowledge dengan 

indikasi kemampuan 

mengambil keputusan 

untuk penanganan dan 

mengevaluasi respon 

tindakan serta mampu 

mendapatkan akses 

informasi secara mandiri. 

Modifikasi 

kuesioner self 

care of CKD 

index, terdiri 20 

item pertanyaan 

tentang self 

care. 

Skala penilaian 

menggunakan 

skala Likert 

rentang 1-4, 

dengan skore; 

25-50= wholly 

compensatory 

(ketergantungan 

penuh) 

51-76= partly 

compensatory 

(ketergantungan 

sebagian) 

77-100= 

supportif 

compensatory 

system 

Skor total 

rentang skor 

25-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratio 
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Lanjutan tabel 3.1. 

Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

Variabel dependent 

Status nutrisi Suatu keadaan untuk 

menentukan kecukupan 

nutrisi dan tunjangan nutrisi 

selanjutnya. 

Lembar 

observasi dan 

kuesioner 

- Skore 10-12 

;  malnutrisi 

ringan 

- Skore 7-9 ; 

malnutrisi 

sedang 

- Skore ≤ 6 ; 

malnutrisi 

berat  

Ordinal 

Variabel 

Confounding 

a. Usia 

 

 

 

 

 

b. Jenis 

kelamin 

 

 

 

c. Tingkat 

Pendidikan 

 

 

 

 

 

d. Penghasilan 

Keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

Lama waktu kehidupan 

yang dijalani responden 

dihitung sejak tahun 

dilahirkan sampai saat ini 

 

 

Karakteristik individu yang 

membedakan secara fisik 

antara laki-laki dan 

perempuan 

 

Jenjang pendidikan formal 

yang  tekah diselesaikan 

oleh responden ditandai 

dengan adanya ijazah 

kelulusan 

 

 

Besarnya pendapatan yang 

diperoleh oleh keluarga 

(bisa salah satu atau 

beberapa anggota keluarga) 

setiap bulan dinyatakan 

dalam bentuk rupiah 

 

 

 

Kuesioner 

karakteristik 

demografi 

 

 

 

Kuesioner 

karakteristik 

demografi 

 

 

Kuesioner 

karakteristik 

demografi 

 

 

 

 

Kuesioner 

karakteristik 

demografi 

 

 

 

 

 

 

Jumlah waktu 

dalam tahun 

yang dihitung 

dari ulang 

tahun terakhir. 

 

Dinyatakan 

dengan : 

1. Laki-laki 

2. Perempuan 

 

Dinyatakan 

dengan: 

0:SMP 

1:SMA 

3:Akademi/per

guruan tinggi 

 

Jumlah 

pendpatan per 

bulan dalam 

bentuk rupiah 

 

 

 

 

 

Interval 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

Interval 
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Lanjutan tabel 3.1. 

Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

e. Dukunganso

sial 

 

Keterlibatan keluarga dan 

orang terdekat secara aktif 

baik fisik dan psikologis 

terhadap kepatuhan pasien 

melaksanakan self care 

 

Modifikasi 

kuesioner 

Medical 

Outcomes 

study (MOS) 

Social 

Support 

Survey, 

terdiri dari 15 

item 

pertanyaan 

mengenai 

emotional/inf

ormational 

support, 

tangible 

support dan 

affectionate 

support. 

1:Tidak ada 

dukungan, 

jika jumlah 

skor jawaban 

di bawah 

nilai 

mean/median 

 

2: Ada 

dukungan, 

jika jumlah 

skor jawaban 

di atas nilai 

mean/median 
 

Ordinal 

 

f. Riwayat 

Penyakit 

Riwayat penyakit kronik 

yang menyebabkan 

terjadinya penurunan fungsi 

ginjal, seperti diabetes 

mellitus, hipertensi, 

infeksi/batu pada ginjal dan 

saluran kemih. 

Kuesioner 

karakteristik 

demografi 

 

 

1. Ya 

2. Tidak 

Nominal 

g. Medikasi Riwayat pengobatan yang 

didapatkan oleh pasien 

sebelum dan selama 

dilakukan hemodialisa 

seperti erytropoetin dan 

antihipertensi. 

Kuesioner 

karakteristik 

demografi 

 

1. Ya 

2. Tidak 

 

Nominal 

h. Kebiasaan 

merokok 

Perilaku merokok yang 

dilakukan oleh pasien yang 

menjalani hemodialisa 

Kuesioner 

karakteristik 

demografi 

1. Ya 

2. Tidak 

Nominal 

i. Tingkat 

Aktivitas 

Pergerakan anggota tubuh 

yang menyebabkan 

pengeluaran tenaga yang 

sangat penting bagi 

pemeliharaan kesehatan 

fisik dan mental serta 

mempertahankan kualitas 

hidup agar tetap sehat dan 

bugar (Depkes, 2006). 

Kuesioner 

dengan sistem 

skoring 

1. Aktivitas 

ringan, 

skor: ≤18 

2. Aktivitas 

sedang, 

skor: 19-39 

3. Aktivitas 

berat, skor: 

40-60 

Ordinal 
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Lanjutan tabel 3.1. 

Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

j. Depresi Keadaan psikologis pasien 

sebagai akibat menderita 

penurunan fungsi ginjal dan 

menjalani hemodialisa yang 

terlihat dari jawaban atas 

pernyataan. 

Alat ukur the 

hospital anxiety 

and depression 

scale (HADS), 

versi bahasa 

Indonesia dan 

hanya fokus 

pada 7 (tujuh) 

item pernyataan 

mengenai 

depresi 

(caninsti, 2007). 

Skala penilaian 

menggunakan 

skala Likert 

rentang 0-3 

Dinyatakan 

dengan : 

1:Normal: 

(rentang 0-7) 

2:Ringan: 

(rentang 8-10) 

3:Sedang 

(rentang 11-

14) 

4: Berat 

(rentang 15-

21) 

Merujuk pada 

penggunaan 

skoring HADS 

(Herrmann, 

Buss&Snaith, 

1995) 

Ordinal 

 

F. Instrumen Penelitian  

1. Alat Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan rancangan kuantitatif dengan metode 

quasi eksperimental,  alat pengumpulan data menggunakan instrumen 

berupa lembar pengkajian atau observasi dan kuesioner yang digunakan 

untuk mengukur self care dan lembar observasi untuk mengukur status 

nutrisi pasien dalam melakukan pengelolaan nutrisi pada pasien yang 

menjalani hemodialisa. Alat pengumpulan data pada penelitian ini berupa : 

a. Data demografi pasien dan lembar pengkajian, yang meliputi usia, jenis 

kelamin, tingkat pendidikan, tingkat kesadaran, rata-rata penghasilan, 

waktu terakhir dirawat di Rumah Sakit dan waktu mulai terapi 

hemodialisis, keluhan berupa mual muntah, mudah lelah dan gatal, 
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riwayat penyakit, medikasi, kebiasaan merokok. Peneliti juga 

menggunakan lembar observasi yang berkaitan dengan data klinis yang 

terdiri dari Berat Badan (BB), Tinggi Badan (TB), status gizi 

(IMT/BMI, albumin, hair test, skin test, MAC), tanda-tanda vital (suhu, 

nadi, tekanan darah, pernafasan), hemoglobin (Hb). 

b. Kuesioner self care 

 Modifikasi kuesioner self care of CKD index merupakan kuesioner 

yang digunakan dalam penelitian ini. Kuesioner ini dikembangkan oleh 

Riegel, Carlson dan Glaser (2000) selanjutnya direvisi lagi oleh Riegel, 

Carlson, Sebern, Hicks dan Roland (2004). Kuesioner ini terdiri dari 28 

item pertanyaan tentang self care yang dibagi dalam tiga dimensi yaitu 

self care maintenance, self care management dan self care confidence. 

Modifikasi yang dilakukan meliputi pengurangan item pertanyaan 

dari 28 item menjadi 25 item pertanyaan untuk keseluruhan kuesioner 

self care. Item pertanyaan yang dikeluarkan yaitu item pertanyaan 

nomor 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) yaitu pada dimensi 

self care maintenance, karena ketiga pertanyaan ini membingungkan 

responden. Item pertanyaan pada instrumen ini terdapat 8 (delapan) 

item pertanyaan untuk dimensi self care maintenance dengan penilaian 

menggunakan skala Likert yaitu 1= tidak pernah, 2= kadang-kadang, 

3=sering, dan 4= selalu atau setiap hari.  

Self care management 6 (enam) item pertanyaan yang terbagi atas 1 

(satu) item pertanyaan symptom recognize dengan skala penilaian 
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Likert yaitu 1= tidak cepat mengenalinya, 2= agak cepat mengenali, 3= 

cepat mengenali, dan 4= sangat cepat mengenali, 4 (empat) item 

pertanyaan untuk treatment implementation dengan skala penilaian 

rentang yaitu 1= tidak pernah, 2= kadang-kadang, 3= sering, dan 4 = 

selalu, dan 1 (satu) item pertanyaan untuk treatment evaluation dengan 

skala penilaian Likert yaitu 1 = tidak yakin, 2 = agak yakin, 3 = yakin, 

dan 4 = sangat yakin. Dimensi self care confidence memiliki 11 

(sebelas) item pertanyaan dengan skala penilaian Likert yaitu 1 = tidak 

yakin, 2 = agak yakin, 3 = yakin, dan 4 = sangat yakin. Hasil skor 

pengukuran self care berdasarkan skor total rentang 25-100. 

Bentuk asli kuesioner self care yang digunakan pada penelitian ini 

adalah dalam bahasa Inggris. Peneliti telah melakukan translate ke 

dalam bahasa Indonesia di P2B Universitas sebelas Maret (UNS) 

Surakarta, tetapi peneliti tidak melakukan back translation dan tidak 

mendapatkan sertifikat dari P2B UNS.  

c. Instrumen untuk mengukur kemampuan kognitif 

Intsrumen  yang digunakan yaitu kuesioner MMSE (Mini Mental State 

Exam), modifikasi dari Folstein. Instrumen ini terdiri dari 11 item 

pernyataan, dengan skor total 30. Pedoman skor kognitif global yaitu 

dikatakan normal apabila skore 24-30, dikatakan probable gangguan 

kognitif apabila skore 17-23, dikatakan mengalami definite gangguan 

kognitif apabila skore 0-16. 
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d. Instrument untuk mengukur dukungan sosial 

 Penilaian terhadap dukungan sosial bagi pasien gagal ginjal 

kronik yang menjalani hemodialisa menggunakan instrumen Medical 

Outcomes Study(MOS) Social Support Survey yang dikembangkan oleh 

Sherbourne dan Stewart (1991). Terdapat 4 (empat) dimensi yang 

mendukung instrumen ini, yaitu emotional atau informational, tangible, 

affectionate dan possitive social interaction. Item pernyataan untuk 

emosional atau informasional (pernyataan nomor 3, 7, 13, 15, 18 dan 

19), 7 item pernyataan untuk tangible (pernyataan nomor 1, 2, 8, 9,s 10, 

11 dan 14), 3 item pernyataan untuk possitive social interaction 

(pernyataan nomor 6, 16 dan 17).  

 Semua item  pernyataan dalam bentuk favorable dengan penilaian 

menggunakan skala Likert yaitu 4 = sangat sering (apabila anda selalu 

mendapat dukungan dari keluarga dan teman setiap  saat anda 

perlukan), 3 = sering ( apabila anda mendapat dukungan dari keluarga 

dan teman hanya beberapa saat saja), 2 = jarang (apabila anda kadang 

mendapat dukungan dan kadang tidak mendapat dukungan dari 

keluarga dan teman), dan 1 = tidak pernah (apabila anda tidak pernah 

mendapat dukungan dari keluarga dan teman). Dukungan sosial 

dikategorikan menjadi 2 (dua) kategori yaitu dukungan sosial baik bila 

jika jumlah skor jawaban di atas nilai mean atau median dan dukungan 

sosial tidak baik jika skor jawaban di bawah nilai mean atau median. 
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e. Instrument untuk mengukur depresi 

 Terdapat beberapa alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai 

tingkat depresi pada pasien. Namun dalam penelitian ini hanya 

difokuskan padaalat ukur The Hospital Anxiety and Depression Scale 

(HADS), yang dikembangkan oleh Zigmond&Snaith (1983), terdiri dari 

14 item pernytaan untuk menilai diri sendiri yang didesain khusus 

untuk digunakan menilai tingkat kecemasan dan depresi dengan 

penyakit fisik kronis (Dagnan, Chadwick & Trower, 2000).  Terdapat 7 

(tujuh) item pernyataan ansietas dan 7 (tujuh) item pernyataan depresi, 

skala penilaian Likert rentang 0 sampai 3. Total skor 21 untuk masing-

masing dimensi (ansietas dan depresi). Interpretasi skor adalah sebagai 

berikut : normal (rentang 0-7), ringan (rentang 8-10), sedang sampai 

berat (rentang 11-21).  

f. Kuesioner aktivitas fisik 

 Aktivitas fisik diukur menggunakan kuesioner yang disebut 

APARQ (Adolescent Physical Activity Recall Questionnare). 

Responden menuliskan indeks kerja, indeks sport dan indeks waktu 

luang yang biasa dilakukan selama seminggu kedalam kuesioner ini. 

Selanjutnya aktivitas dinilai menjadi tiga yaitu ringan, sedang dan berat 

(Booth, 2006). 

g. Food recall 

 Food recall merupakan instrumen yang digunakan oleh  seorang 

pemberi konseling gizi untuk melakukan identifikasi terhadap riwayat 
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makan dengan metode food recall. Hasil analisis food recall berupa 

asupan energi dan zat gizi dibandingkan dengan kebutuhan energi dan 

zat gizi pada keadaan saat itu. Perhitungan kebutuhan energi dan zat 

gizi pada tahap ini bisa sama atau berbeda dengan perhitungan 

kebutuhan energi dan zat gizi saat implementasi gizi. Hasil yang 

biasanya diperoleh adalah kuantitatif, yaitu riwayat makan klien 

sebelum didiagnosis gagal ginjal kronis yang pada umumnya tinggi atau 

cukup protein.  

 Riwayat makan klien setelah didiagnosis ginjal kronis diberikan 

diet rendah protein dan selama hemodialisis diberikan diet tinggi 

protein. Namun, asupannya bisa kurang, normal atau tinggi. Hasil 

dalam bentuk kualitatif, yaitu frekuensi konsumsi makanan sumber 

protein hewani dan nabati berlebih dibanding pola menu seimbang. 

Food recall diisi oleh pasien sendiri, daftar menu atau makanan 3 hari 

sebelum pasien diberi konseling. Hasil food recall responden dianalisis 

menggunakan software nutrisurvey 2007 oleh dietician. 

h. Instrumen untuk mengukur status nutrisi.  

 Peneliti melakukan konversi nilai BMI/IMT, albumin, tes rambut, 

skin test dan Mid lingkar lengan ke dalam skor dengan membandingkan 

nilai normal hasil tes laboratorium. Hal ini akan dilakukan untuk 

analisis status nutrisi dan dapat dilakukan dengan menginterpretasikan 

nilai yang diperoleh dari tes dan selanjutnya dapat ditentukan skore. 

Interpretasi status nutrisi dapat di lihat pada tabel 3.1 berikut ini ; 
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Tabel 3.1. Interpretasi Status Nutrisi 

Test  Normal values  Determination of the 

scores  

 

BMI Male20-25  kg/m
2
 More than20 kg/m

2
= 2 

Less than20 kg/m
2
= 1 

 Female 19-24 kg/m
2
 More than19 kg/m

2
= 2 

Less than19 kg/m
2
= 1 

Albumin  More than3.5 mg/dl More than3.5 mg/dl = 4 

Between 3.0-3.5 mg/dl = 3 

Between2.1-3.0 mg/dl = 2 

Less than2.1 mg/dl = 1 

Hair test Soften hair, not dry 

or rough hair and not 

having split ends  

Soften hair, not dry or rough hair 

and not having split ends hair=2 

dry or rough hair and having split 

ends hair =1 

Skin test Moistand not 

dryskin. 

Moistand not dryskin = 2 

Dehydrated and dry skin = 1 

Mid arm 

circumference 

Male  23-29 cm. 23-29 = 4 

20-22 = 3 

17-19 = 2  

< 17   = 1 

 Female 22-28 cm. 22-28 = 4 

20-21 = 3 

17-19 = 2  

< 17   = 1 
 Sumber : Shokebumroong(2014). 

 Interpretasi status level nutrisi dapat dilakukan dengan menggunakan 

guidelines (Prasong,  2008 dalam Shokebumroong, 2014). Level malnutrisi 

dapat dibagi menjadi 3 level untuk dapat mengidentifikasi status level nutrisi 

yaitu malnutrisi ringan, sedang dan malnutrisi berat dan untuk 

mengidentifikasi level malnutrisi, peneliti akan meletakkan skore yang 

berasal dari hasil interpretasi sebelumnya, hal ini dapat diketahui dengan 

formula di bawah ini; 
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Level 

malnutrition  

= Skor BMI/IMT + skore albumin + skore tes 

rambut+ skor skin test + skore mid lingkar 

lengan 

 

Total score adalah 5-12 score. Kita dapat mengetahui level status nutrisi 

ketika dibandingkan dengan kriteria yang dijadikan sebagai acuan, untuk 

mendapatkan gambaran status nutrisi (Prasong Tianboon,  2008 dalam 

Shokebumroong, 2014). Hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut ; 

Level malnutrisi ringan adalah dengan score  10-12. 

Level malnutrisi sedang adalah dengan score 7-9. 

Level malnutrisi berat adalahkurang dari atau sama dengan 6.  

G. Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Kualitas data ditentukan oleh tingkat validitas dan reliabilitas alat ukur. 

Validitas adalah kesahihan, yaitu seberapa mampu alat ukur mampu 

mengukur apa yang akan diukur, sedangkan reliabilitas adalah kehandalan 

dan ketepatan pengukuran. Suatu pengukuran dikatakan handal apabila 

mampu memberikan nilai yang sama atau hampir bila pemeriksaan dilakukan 

berulang-ulang. 

 Uji coba dilakukan kepada 30 (tiga puluh) responden yaitu pasien 

hemodialisis di RS PKU Muhammadiyah Surakarta, yang memiliki 

homogenitas yang sama dengan sampel yang akan diuji. 

 Penelitian ini menggunakan “pearson product moment”untuk 

mengetahui uji validitas dengan cara membandingkan nilai r tabel dengan 
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nilai r hitung, untuk menentukan nilai r tabel digunakan bantuan tabel r 

dengan menggunakan df= n-2, yaitu 30-2= 28, pada tingkat kemaknaan 5% 

didapatkan angka r tabel= 0,423, sementara itu untuk menentukan nilai r hasil 

digunakan nilai yang tercantum pada kolom “ Corrected Item-Total 

Correlation”. Masing-masing pernyataan dibandingkan antara nilai r tabel 

dengan nilai r hasil, dengan ketentuan bahwa bila nilai r hasil lebih besar dari 

r tabel (r hasil > r tabel), maka pernyataan tersebut adalah valid. Sebaliknya 

bila r hasil lebih kecil dari r tabel (r hasil < r tabel), maka pernyataan tersebut 

adalah tidak valid. Jika ditemukan pernyataan yang tidak valid, maka 

pernyataan tersebut dikeluarkan untuk selanjutnya dianalisis lagi sampai 

pernyataan semuanya valid. 

 Setelah semua pernyataan dinyatakan valid, analisis dilanjutkan dengan 

uji reliabilitas, untuk mengetahui reliabilitas caranya adalah dilanjutkan 

dengan membandingkan nilai r tabel dengan r hasil. Nilai r hasil pada uji 

reliabilitas adalah cronbach’s alpha dengan ketentuan bila r alpha lebih besar 

dari r tabel (r alpha > r tabel), maka pernyataan tersebut reliabel. Hasil uji 

validitas dan reliabilitas didapatkan hasil sebagai berikut : 

1. Kuesioner Self Care   

  Hasil uji validitas pada kuesioner self caredidapatkan 3pernyataan 

yang nilai r hasilnya masih lebih kecil dari nilai r tabel, yaitu pernyataan 8 

(r= -0,34), pernyataan 9 (r= -0,186) dan pernyataan 10 (r= -0, 34). Hal ini 

berarti pernyataan tersebut tidak valid, sehingga pernyataan tersebut 

dikeluarkan atau dibuang. Beberapa pernyataan yang tidak valid 
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dikeluarkan, kemudian dilakukan analisis kembali terhadap pernyataan-

pernyataan yang lainnya dengan hasil semua pernyataan memperlihatkan 

nilai r hasil telah lebih besar dari nilai r tabel, yang berarti pernyataan 

tersebut dinyatakan valid. 

 Hasil uji reliabilitas kuesioner, didapatkan nilai r alpha=0.832, 

dengan berpedoman pada ketentuan di atas, dimana r alpha lebih besar dari 

r tabel (0,832 > 0,423) maka seluruh pernyataan tersebut dinyatakan 

reliabel. 

2. Kuesioner dukungan sosial  

  Hasil uji validitas pada kuesioner dukungan sosial menunjukkan 

bahwa nilai r hasil > r tabel, sehingga dapat dikatakan seluruh pernyataan 

tersebut dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas yang dilakukan pada 

kuesioner dukungan sosial didapatkan nilai r alpha = 0,907. Hal ini 

menunjukkan bahwa kuesioner ini reliabel untuk mengukur dukungan 

sosial pada pasien yang menjalani gagal ginjal kronik. 

3. Kuesioner tingkat aktivitas  

  Hasil uji validitas pada kuesioner tingkat aktivitas menunjukkan 

bahwa  nilai r hasil dari semua pernyataan lebih besar dari r tabel, sehingga 

dapat dikatakan seluruh pernyataan tersebut dinyatakan valid. Hasil uji 

reliabilitas yang dilakukan pada kuesioner tingkat aktivitas didapatkan 

nilai r alpha = 0,860. Hal ini menunjukkan bahwa kuesioner ini reliabel 

untuk mengukur dukungan sosial pada pasien gagal ginjal kronik. 
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4. Kuesioner depresi 

  Uji validitas dan reliabilitas alat ukur HADS versi bahasa Indonesia 

yang dilakukan oleh Anita (2012) menunjukkan bahwa uji validitas 

dengan nilai corrected item total correlation yang lebih besar dari 0.3 

sedangkan uji reliabilitas pada dimensi kecemasan diperoleh nilai 

koefisien alpha sebesar 0.7382 dan pada dimensi depresi, nilai koefisien 

alpha diperoleh sebesar 0.7644. Uji instrumen ini menunjukkan bahwa alat 

ukur HADS ini merupakan alat ukur yang valid untuk mengukur 

kecemasan dan depresi pada pasien penyakit kronis. 

5. Validitas Internal 

 Peneliti telah melakukan validitas internal terutama untuk materi yang 

ada dalam booklet dan leaflet, karena materi ini akan disampaikan kepada 

responden. Materi tersebut terkait tentang pengelolaan diet nutrisi. 

Validitas internal tersebut melibatkan pakar yaitu dokter spesialis 

penyakit dalam dan perawat nutrician di ruang hemodialisis RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta. Hasil dari validitas materi tersebut yaitu materi 

dalam booklet layak digunakan di lapangan. 

H. Prosedur Pengumpulan Data 

 Langkah-langkah dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 

1. Prosedur administratif 

a. Mendapatkan surat permohonan ijin melakukan penelitian dari program 

studi magister keperawatan UMY. 
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b. Mendapatkan surat keterangan lolos uji etik dari FK UMY dan RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta. 

c. Mendapatkan ijin melakukan penelitian dari direktur RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta. 

2. Prosedur teknis  

 Sebelum melakukan penelitian, ada beberapa hal yang harus dilakukan ; 

a. Pelaksanaan penelitian ini adalah 5 minggu, minggu 0 yaitu pada tgl.16 

Mei s.d tgl.21 Mei digunakan untuk menetapkan responden, pengisian 

informed consent dan pengambilan data awal pre intervensi. Minggu 1 

sampai minggu ke 4 yaitu tgl. 23 s.d 18 Juni 2016 waktu pelaksanaan 

intervensi dan evaluasi intervensi. 

b. Materi konseling disusun oleh peneliti dalam bentuk booklet yang 

sebelumnya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter spesialis 

penyakit dalam dan nutrician dibidang hemodialisis RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta. Konsultasi ini sekaligus peneliti melakukan 

validitas internal. Waktu konsultasi yaitu satu minggu pada tgl. 2 s.d 7 

Mei 2016. 

c. Asisten peneliti 

 Peneliti dibantu 2 (dua) orang tenaga keperawatan yang memiliki 

klasifikasi tingkat pendidikan S-1 keperawatan, asisten peneliti ini 

merupakan perawat hemodialisis yang ditugaskan kepala ruang untuk 

membantu peneliti, pada saat membantu peneliti ke dua asisten tersebut 

sedang tidak berjaga. Peneliti sebelumnya melakukan persamaan 
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persepsi dengan asiten peneliti, nutrician dan dietician. Waktu 

pelaksanaan persamaan persepsi yaitu tgl. 9 dan 10 Mei 2016, 

persamaan persepsi tentang tujuan penelitian dan prosedur serta cara 

mengisi kuesioner.  

 Tugas asisten peneliti adalah bersama-sama peneliti membagikan 

kuesioner pada responden dan mendampingi responden saat pengisian 

kuesioner. Sedangkan untuk melakukan konseling dan melakukan 

analisis food recall, peneliti dibantu oleh 1 (satu) orang nutricianyaitu 

perawat yang bertugas di hemodialisa dan 1 (satu) orang dietician dari 

unit gizi yang bertugas di ruang dialisis center. Kegiatan selanjutnya 

adalah mengidentifikasi calon responden, peneliti menetapkan calon 

responden yang akan dilibatkan yaitu yang menjalani hemodialisa pada 

hari Senin pagi, Senin sore dan Selasa pagi. Penetapan hari setelah 

konsultasi dengan kepala ruang dan perawat hemodialisa lainnya dan 

jadwal pasien hemodialisa di RSUD Dr.Moewardi sudah tetap sehingga 

responden tidak akan berubah jadwalnya. 

d. Sebelum dilakukan pengumpulan data, hal pertama yang dilakukan 

peneliti adalah menjelaskan tujuan dan manfaat serta prosedur 

penelitian kepada calon responden, jika responden telah mengerti dan 

bersedia menjadi responden dalam penelitian ini, maka responden 

diminta mengisidan menandatangani informed consent.Selanjutnya 

akan dilakukan pre test dengan melakukan pengukuran kemampuan self 

care dan status nutrisi. Pre test dilakukan terhadap 3 kelompok. 
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Pengukuran data biologi seperti BB, TB, tensimeter, pengukur LILA 

menggunakan fasilitas ruangan, dengan sebelumnya peneliti sudah 

mengecek kalibrasinya dan setiap alat terdapat label kalibrasi. RSUD 

Dr. Moewardi rutin melakukan kalibrasi dengan jadwal 3 bulan sekali. 

e. Langkah selanjutnya yaitu membentuk trust antara responden dan 

peneliti, yang menitikberatkan pada komunikasi yang efektif sehingga 

peneliti danresponden mempunyai persepsi dan tujuan yang sama. 

Membina trust dengan cara : 

1) Kelompok intervensi dan kontrol tetap dilakukan tindakan 

keperawatan standard.Hal ini dilakukan sebelum dilakukan 

counseling. Adapun standard perawatan di ruang hemodialisa 

(peneliti terlibat dalam kegiatan ini) yaitu ; 

a) Persiapan mesin dan peralatan 

b) Persiapan pasien 

c) Pengkajian yang meliputi : kondisi pasien secara umum (mental, 

fisik), gelang identitas, pemeriksaan fisik (TTV, edema, IGWG, 

dry weight), nyeri (skala VAS), resiko jatuh (gelang/pita 

kuning), alergi (gelang/pita merah), malnutrisi, dokumentasi 

dalam form pemantauan hemodialisis. 

d) Masalah keperawatan atau diagnosa keperawatan 

Masalah keperawatan atau diagnosa keperawatan sesuai dengan 

hasil pengkajian serta tujuan dan target terukur. 

e) Implementasi atau prosedur hemodialisa : 
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Teknik steril, hand hygiene (5 moment), menggunakan Alat 

Proteksi Diri (APD) yang standard (google, apron, masker, 

sarung tangan), teknik punksi dan kanulasi diperhatikan 

(memberikan rasa aman dan nyaman bagi pasien), pemberian 

antikoagulansia serta dokumentasi. 

2) Mendampingi responden selama dilakukan hemodialisa (3-4 jam) 

dengan mengajak untuk berbagi cerita, tentang kondisi penyakitnya, 

keluarganya, perawatan selama menjalani hemodialisa, dan 

sebagainya. 

3) Setelah responden merasa trust dan merasa nyaman dengan 

kehadiran peneliti, maka antara responden dan peneliti 

merencanakan kontrak selanjutnya, yakni melakukan konseling 

mengenai diet nutrisi pada pasien hemodialisa serta peneliti meminta 

agar keluarga atau responden membawa serta hasil pemeriksaan 

laboratorium yang terakhir kali dilakukan. 

4) Pertemuan selanjutnya meminta responden mengisi data demografi 

meliputi, usia, jenis kelamin, pendidikan dan durasi periode 

hemodialisa, riwayat penyakit, medikasi. Peneliti kemudian 

mengukur self care dan status nutrisi pasien. 

5) Konseling akan dilakukan oleh peneliti setelah hemodialisa selesai. 

Materi counseling akan diberikan dalam  bentuk booklet (yang 

berisikan materi dan gambar-gambar interaktif) pada dua kelompok 

intervensi disertai dengan food models dan software nutrysurvey 
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2007, pada kelompok intervensi 1 atau X1 konseling diberikan 1x 

seminggu yaitu pada hari Senin pagi, sedangkan pada kelompok 

intervensi 2 atau X2, konseling diberikan 2x seminggu yaitu Selasa 

pagi dan Jum’at pagi. Konseling dilakukan dalam suatu ruangan 

dengan dibagi menjadi menjadi 2 kelompok, peneliti dalam 

memberikan konseling didampingi oleh nutrician dan dietician serta 

dihadiri oleh dokter spesialis penyakit dalam yang sedang berjaga.   

6) Kelompok kontrol pada penelitian  ini  bersifat kontrol positif yang 

berarti tetap diberikan perlakuan yaitu diberikan leaflet yang dibuat 

oleh peneliti. Konseling berisi tentang diet asupan nutrisi yang 

meliputi jumlah dan jenis nutrisi yang dikonsumsi selama sehari, 

kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi. Konseling dilakukan 

setelah pasien melakukan hemodialisis, tetapi pada pelaksanaannya 

tidak semua responden bersedia dilakukan konseling secara 

berkelompok dengan alasan setelah hemodialisa ingin langsung 

cepat pulang ke rumah. Responden yang tidak bersedia dilakukan 

konseling berkelompok maka diberikan konseling di samping tempat 

tidur. Jumlah responden yang dilakukan konseling di samping 

tempat tidur yaitu 3 orang responden, 2 orang dari kelompok 

intervensi I dan 1 orang dari kelompok intervensi II. 

7) Konseling akan diberikan selama 1 bulan, durasi konseling 30-60 

menit.Follow-up akan dilakukanpada minggu ke 2 dan minggu ke 4 

pada semua kelompok yaitu baik pada kelompok intervensi maupun 
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kelompok kontrol. Diakhir penelitian, kelompok kontrol diberikan 

booklet dan juga diberikan penjelasan mengenai isi booklet. 

I. Pengolahan Data dan Metode Analisis Data 

1. Pengolahan data 

a. Editing 

Peneliti memeriksa kelengkapan identitas responden dan hanya 

memberikan insial untuk setiap nama responden sebagai salah satu 

tindakan menjaga kerahasiaan identitas responden.  Peneliti juga 

memeriksa pada setiap point jawaban dikuesioner, jika terdapat jawaban 

yang masih kurang (terlewati tidak diisi) maka peneliti kembali ke 

responden untuk memasukkan jawaban. 

b. Coding 

Peneliti memberikan kode pada setiap data yang ada, pada data 

demografi, pilihan yang paling atas diberi kode 1 kemudian yang bawah 

diberi kode 2, misalnya pada jenis kelamin laki – laki diberi kode 1 dan 

perempuan diberi kode 2.  Tingkat pendidikan SMP diberi kode 1, SMA 

diberi kode 2 dan PT diberi kode 3.  

c. Skoring 

Peneliti menetapkan skor untuk setiap penyataan dan setiap variabel 

d. Entry data 

Data yang sudah diproses dilakukan dengan cara memasukkan semua 

data yang telah didapatkan ke paket program komputer. 
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e. Cleaning data 

Dilakukan untuk memastikan keseluruhan data yang telah dimasukkan 

dan tidak terdapat kesalahan dalam memasukkan data sehingga siap 

dianalisis sehingga dipastikan bahwa data sudah benar. 

2. Metode Analisa Data 

 Prosedur analisa data pada penelitian ini adalah sebagai berikut ; 

a. Analisa Univariat 

  Variabel yang dideskripsikan melalui analisis univariat adalah 

variabel dependen yaitu self care dan status nutrisi pada pasien yang 

menjalani hemodialisa, dan variabel independen yaitu Self Management 

Dietary Counseling (SMDC) serta variabel counfounding. Data yang 

diperoleh dihitung jumlah dan persentase masing-masing kelompok dan 

disajikan dengan menggunakan tabel serta diinterpretasikan. 

b. Analisa Bivariat 

  Analisis bivariat dalam  penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh variabel independent (SMDC) dengan variabel dependent 

(selfcare dan status nutrisi) serta untuk mengetahui hubungan dua 

variabel (self care dengan status nutrisi). Sebelum dilakukan analisis 

bivariat maka terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov test.  

  Berdasarkan hasil uji normalitas data, diketahui bahwa variabel 

status nutrisi dan  self care tidak berdistribusi normal dengan nilai p< 

0.05, oleh karena itu uji statistik yang digunakan adalah uji non 
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parametrik, untuk mengetahui pengaruh SMDC terhadap self care dan  

status nutrisi menggunakan uji Wilcoxon,  sedangkan untuk mengetahui 

perbedaan hasil pengukuran self care dan  status nutrisi menggunakan uji 

Mann-Whitney, untuk mengetahui korelasi antara self caredan status 

nutrisi, digunakan uji korelasi Kendall’s Tau. 

J. Etika Penelitian 

 Peneliti telah mengantisipasi masalah-masalah yang bisa muncul di 

dalam penelitan. Peneliti melidungi sampel atau partisipan, membangun 

kepercayaan, bersikap jujur dalam penelitian, mencegah kelalaian dan 

kecerobohan yang dapat mencemari nama organisasi atau inatansi serta 

berupaya mengatasi masalah yang dihadapi dengan arif dan bijaksana. 

Perlindungan partisipan dilakukan oleh peneliti melaui informed consent yang 

diberikan sebelum penelitian dilakukan. Terdapat 3 prinsip dasar etik dalam 

penelitian ini yaitu;(Creswell,2014). 

1. Prinsip manfaat (beneficience) 

a. Bebas dari penderitaan  

 Penelitian yang dilaksanakan tanpa mengakibatkan penderitaan 

kepada responden, baik fisik maupun psikis,dalam penelitian ini 

responden diberikan kuesioner dan diminta untuk mengisinya dan saat 

pengisian kuesioner tidak ada responden yang mengeluh kelelahan atau 

merasa tidak nyaman. Pengisian kuesioner dapat dilakukan pada saat 

pasien menunggu proses hemodialisis yang pada umumnya memakan 

waktu 4 sampai 5 jam, dengan kesediaan pasien secara sukarela.  
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b. Bebas dari eksploitasi  

 Partisipasi responden dalam penelitian, dihindarkan dari keadaan 

yang tidak menguntungkan. Responden diyakinkan bahwa 

partisipasinya dalam penelitian atau informasi yang telah diberikan 

tidak akan dipergunakan dalam hal-hal yang dapat merugikan 

responden dalam hal apapun.  

c. Risiko (benefit ratio)  

 

 Peneliti mempertimbangkan risiko dan keuntungan yang akan 

berakibat kepada responden, dalam penelitian ini tidak ada risiko 

apapun karena responden tidak diberikan perlakuan atau tindakan 

tertentu. Peneliti memberikan informasi kepada responden bahwa 

responden tidak mendapatkan keuntungan secara langsung dari 

penelitian ini, namun informasi yang diberikan akan sangat bermanfaat 

bagi upaya –upaya untuk meningkatkan kepatuhan pasien hemodialisis 

terhadap program terapi. Satu prinsip etik yang mendasar dalam 

penelitian adalah memberikan keuntungan yang setinggi-tingginya, 

penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan, 

bebas dari ekploitasi, memberikan manfaat serta peneliti harus berhati-

hati dalam mengkaji resiko dan manfaat yang akan didapatkan.  

 Peneliti menerapkan the principle of beneficience yaitu self 

management dietary counseling yaitu konseling dengan pendekatan 

behavior cognitive yang akan membantu memandirikan responden 

dalam mengelola diet nutrisinya sehingga bisa mengendalikan status 
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nutrisi ke arah yang baik. Peneliti telah mencatumkan dampak yang 

merugikan akibat dari penelitian, maka dari itu peneliti akan 

bertanggung jawan untuk menyelesaikannya. 

2. The principle of respect for human dignity 

a. Hak untuk terlibat atau tidak terlibat dalam penelitian (right to self 

determination)  

 Responden diperlakukan secara manusiawi. Responden 

mempunyai hak memutuskan apakah mereka bersedia menjadi 

responden atau tidak, tanpa adanya sangsi apapun atau akan berakibat 

bagi kesembuhannya. Artinya responden tetap mendapatkan pelayanan 

baik medis maupun keperawatan seperti biasa sesuai dengan prosedur 

yang ada.  

b. Hak untuk mendapatkan jaminan dari perlakuan yang diberikan (right 

to full disclosure)  

 Peneliti memberikan penjelasan secara rinci serta bertanggung 

jawab jika ada sesuatu yang terjadi kepada responden. Sebelum 

penelitian dilakukan, responden mendapat penjelasan secara lengkap 

meliputi tujuan, prosedur, ketidaknyamanan yang mungkin terjadi dan 

dijelaskan bahwa dalam penelitian ini tidak ada risiko apapun yang 

akan terjadi pada responden.  

c. Informed consent  

 Responden mendapat informasi secara lengkap tentang tujuan 

penelitian yang akan dilaksanakan, mempunyai hak untuk bebas 
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berpartisipasi atau menolak menjadi responden. Kesediaan responden 

telah dibuktikan dengan penandatanganan informed consent.   

3. Prinsip keadilan (right to justice) 

a. Hak untuk mendapatkan penatalaksanaan yang adil (right to fair 

treatment) 

 Saat pengisian kuesioner, responden yang ditemui tidak ada yang 

menolak untuk berpartisipasi dalam penelitian dan tidak ada 

diskriminasi apapun terhadap responden. Responden berhak 

mendapatkan perlakuan yang adil baik sebelum, selama, dan setelah 

berpartisipasi dalam penelitian, tanpa adanya diskriminasi, pada akhir 

penelitian kelompok kontrol juga diberikan booklet dan dijelaskan 

mengenai isi booklet. Saat pengisian kuesioner, responden yang ditemui 

tidak ada yang menolak untuk berpartisipasi dalam penelitian dan tidak 

ada diskriminasi apapun terhadap responden. 

b. Hak dijaga kerahasiaannya (right to privacy) 

 Responden mempunyai hak untuk meminta bahwa data yang 

diberikan harus dirahasiakan, untuk itu perlu adanya tanpa nama 

(anonymity) dan bersifat rahasia (confidentiality). Semua data yang 

dikumpulkan selama penelitian disimpan dan dijaga kerahasiaannya, 

dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.  


