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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Quasi eksperiment dengan 

design pretest dan post test with control group.  Rancangan penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui Self Management Dietary Counselling (SMDC) 

terhadap kemampuan self care dan status cairan pada pasien GGK yang 

menjalani hemodialisis.  Responden dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 

kelompok, yaitu  satu kelompok kontrol dan dua kelompok intervensi.  

Kelompok intervensi yang pertama diberikan konseling 1x dalam 1 minggu, 

sedangakan kelompok intervensi ke dua diberikan konseling 2x dalam 1 

minggu.   kelompok intervensi diobservasi terlebih dahulu (observasi 

awal/pre-test) sebelum dilakukan intervensi, kemudian diobservasi setelah 

dilakukan intervensi (post – test) sedangkan kelompok kontrol diobservasi 

tanpa dilakukan intervensi.  

Pre – test dilakukan untuk mengetahui kemampuan self care status 

cairan  pada pasien GGK yang menjalani hemodialisis di RS. Dr. Moewardi 

Surakarta sebelum dilakukan SMDC.  Post Test dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan self care dan status cairan pada pasien GGK yang menjalani 

hemodialisis di RS. Dr. Moewardi Surakarta sesudah dilakukan SMDC.  

Bentuk ilustrasi dari penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini  
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Gambar 3.1 Bentuk Ilustrasi penelitian 

 

Keterangan : 

A1 : Observasi tingkat status cairan dan kemampuan self care  sebelum 

dilakukan intervensi 1x dalam 1 minggu 

A2 : Observasi tingkat status cairan dan kemampuan self care  setelah 

dilakukan intervensi 1x dalam 1 minggu 

B1 : Observasi tingkat status cairan dan kemampuan self care sebelum 

dilakukan intervensi 2x dalam 1 minggu 

B2 : Observasi tingkat status cairan  dan kemampuan  self care setelah 

dilakukan intervensi 2x dalam 1 minggu 

C1 : Observasi tingkat status cairan dan kemampuan self care pada minggu 

ke 0 

C2 : Observasi tingkat status cairan dan kemampuan self care setelah 4 

minggu  

Sampel 

penelitian 

Kelompok intervensi  

( A1 ) 

Kelompok intervensi  

( B1 ) 

Kelompok kontrol 

( C1 ) 

Pemberian SMDC 

dan terapi standar 

Pemberian SMDC 

dan terapi standar 

Terapi standar 

hemodialisis 

( A2 ) 

( B2 ) 

( C2) 
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Perawatan standar : persiapan mesin dan peralatan, persiapan pasien, 

pengkajian yang meliputi kondisi pasien secara umum 

(mental & fisik), pemeriksaan fisik (TTV, edema, IDWG, 

nyeri dengan skala VAS, dan mendokumentasikan ke 

dalam form pemantauan hemodialisis.  

 

B. Populasi, Sampel dan Sampling 

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien GGK yang menjalani 

hemodialisis di RS. Dr. Moewardi Surakarta pada tahun 2015, yaitu 

sebanyak 228 pasien 

2. Sampel 

Jumlah sampel dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus besar 

sampel menurut (Dipiro, et al, 2008). 

   
              ) 

  ) 

Keterangan : 

N    : Jumah sampel  

Zcrit : Nilai berdasarkan ketepatan untuk kriteria signifikansi 

yang diharapkan (tabel 3.), ditetapkan sebesar 5% 

(hipotesis dua arah) = 1,96 (Dharma, 2011) 

Zpwr : Nilai berdasarkan ketepatan untuk kekuatan statistik 

yang diharapkan (tabel 3.), ditetapkan sebesar 95% = 

1.645 (Dharma, 2011) 
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  : Estimasi variant kedua kelompok (diasumsikan sama 

untuk dua kelompok) 

  : Perbedaan minimum yang diharapkan antara dua mean 

(effect size) 

Perhitungan jumlah sampel dalam penelitian ini mengikuti rumus diatas 

dengan : 

a. Minimum expected difference (D) 0,8 

b. Estimated standard deviation ( ) 0,5 

c. Desired power 0,95 

d. Zcrit 0,05 = 1,960 

e. Zpwr 0,95 = 1,645 

Maka besar sampel yang dibutuhkan adalah : 

   
              ) 

  ) 

   
                    ) 

    ) 

             

         

Perhitungan rumus diatas didapatkan besar sampel sebanyak 20 

pada setiap kelompok, sehinggan jumlah keseluharan sampel untuk ketiga 

kelompok sebanyak 60.  Penelitian ini menambahkan 10% dari total 

sampel untuk menghindari kemungkinan terjadinya drop out selama 

penelitian sehingga total sampel dalam penelitian ini sebanyak 66 

responden (Kelana, 2011).   
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3. Sampling 

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan random 

sampling.  Teknik random dalam penelitian ini adalah pasien yang datang 

ke ruang hemodilisa yang sesuai dengan kriteria inklusi dicatat namanya 

dan diberi kode kemudiaan 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 22 responden (20 perhitungan berdasarkan sampel, 2 responden 

berdasarkan cadangan 10%).  Responden sejumlah 22 tersebut tidak ada 

yang mengalami drop out sampai akhir penelitian sehingga peneliti 

mengeluarkan 2 responden.  

1. Kriteria inklusi : 

a. Kesadaran komposmentis 

b. Bersedia menjadi responden 

c. Pendidikan minimal SMP 

d. Pasien yang menjalani hemodialisis 2x dalam 1 minggu 

e. Usia 21 – 60 tahun  

f. Pasien dengan tipe supportive educative system (pasien yang 

mempunyai kemandirian penuh, namun tetap membutuhkan 

dukungan pendidikan kesehatan) 
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2. Kriteria ekslusi : 

a. Pasien yang kondisinya memburuk selama dilakukan penelitian.  

Misalnya pasien mengalami perdarahan. 

b. Adanya gangguan fungsi kognitif yang dibuktikan dengan indeks 

skore MMSE ≤ 23 

c. Gagal ginjal kronik kongenital  

d. Stage of motivation  :  pre contemplasi (pasien yang tidak 

menyadari adanya permasalahan yang terjadi pada dirinya dan 

tidak mau diajak untuk berubah) 

 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian pengaruh Self Management Dietary Counseling (SMDC) 

terhadap kemampuan self care dan status cairan ini adalah di unit 

hemodialisis RSUD. Dr. Moewardi Surakarta.   

2. Waktu penelitian 

Waktu penelitian dilakukan selama 5 minggu dimulai dari 16 Mei 

sampai 18 Juni. Pemilihan responden berdasarkan kriteria inklusi & 

ekslusi serta pemberian informed concent dilakukan pada minggu pertama.   

Pemberian konselling dilakukan 1x  dalam 1 minggu pada kelompok 

intervensi A dan 2x dalam 1 minggu pada kelompok intervensi B.  

Pemberian konseling tersebut dilakukan pada minggu ke 2 sampai minggu 



68 
 

ke 5.  Evaluasi dilakukan pada minggu ke 5. Durasi pemberian konseling 

selama 30 – 60 menit.  

 

D. Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

1. Variabel bebas (pengaruh) 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah pemberian intervensi dengan 

memberikan SMDC (Self Management Dietarry Counselling) 

2. Variabel terikat (dipengaruhi) 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah kemampuan self care dan status 

cairan pada pasien GGK yang menjalani hemodialisis di RS. Dr. 

Moewardi Surakarta. 
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E. Definisi Operasional 

Tabel 3.1 Definisi Operasional  

variabel Definisi operasional Indikator Alat ukur Skala ukur 

Variabel Independent 

SMDC (Self 

Management 

Dietary 

Counselling) 

Intervensi yang digunakan sebagai terapi 

pendekatan behavior kognitif yang bertujuan 

untuk meningkatkan pengetahuan pasien dan 

partisipasi pasien dalam pengambilan 

keputusan kesehatan untuk meningkatkan 

kepatuhan dan outcome clinic. 

- .- - 

Variabel Dependent 

Self care  Kemampuan pasien GGK yang menjalani 

hemodialisis dalam memperoleh dan 

menganalisis informasi terkait pengelolaan 

cairan serta berperilaku positif sesuai aturan 

dan berdisiplin dalam mencapai tujuan terapi  

- Tidak 

ketergantungan 

(skor 76 – 100) 

- Ketergantungan 

sebagian (51 – 75) 

- Ketergantungan 

penuh (25 – 50) 

Modifikasi kuisioner selfcare of 

CKD indeks. 

skala penilaian menggunakan 

skala likert dengan  rentang 1 – 

4   

Ordinal    

Status cairan Suatu kondisi / keadaan pasien  yang 

menggambarkan jumlah cairan dalam tubuh 

seseorang yang dilihat dari nilai interdialytic 

wieght gain, blood pressure, breathing, 

oedema, muscle strenght,neck veins  & 

biochemical marker  

Ringan 24 - 30 

Sedang 17 - 23 

Berat 9 - 16 

 

Lembar observasi status cairan   Ordinal  
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Variabel Counfounding  

Jenis kelamin Identitas sexual  individu yang membedakan 

secara fisik 

Dinyatakan dengan : 

- Laki – laki 

- Perempuan  

Kuisioner karakteristik 

demografi 

nominal 

Tingkat 

pendidikan 

Jenjang pendidikan formal yang telah 

diselesaikan oleh responden ditandai dengan 

adanya ijazah kelulusan 

Dinyatakan dengan : 

- SMP 

- SMA 

- PT 

Kuisioner karakteristik 

demografi 

Ordinal  

usia Lama waktu kehidupan yang dijalani 

responden dihitung sejak tahun dilahirkan 

sampai saat ini 

21 – 30 tahun 

31 – 40 tahun 

41 – 50 tahun 

51 – 60 tahun 

Kuisioner karakteristik 

demografi 

interval 

Penghasilan 

keluarga 

Pendapatan yang diperoleh oleh keluarga yang 

dinyatakan dalam bentuk rupiah 

< 1 juta 

≥ 1 juta 

Kuisioner karakteristik 

demografi  

Ordinal 

Riwayat 

penyakit 

Riwayat penyakit kronik yang menyebabkan 

terjadinya penurunan fungsi ginjal 

Ya 

Tidak  

Kuisioner karakteristik 

demografi 

Nominal 

Medikasi  Riwayat pengobatan yang didapatkan oleh 

pasien sebelum dan selama dilakukan 

hemodialisis  

Ya 

tidak 

Kuisioner karakteristik 

demografi  

Nominal  

Kebiasaan 

merokok 

Perilaku merokok yang dilakukan oleh pasien 

hemodialisis 

Ya  

tidak 

Kuisioner karakteristik 

demografi 

Nominal 

Tingkat 

aktivitas 

Pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan 

pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi 

pemeliharaan kesehatan fisik dan mental serta 

mempertahankan kualitas hidup agar sehat dan 

bugar  

Berat = 40 - 60 

Sedang = 19 - 39 

Ringan = ≤ 18 

Kuisioner karakteristik 

demografi 

ordinal 
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Depresi  Keadaan psikologi pasien sebagai akibat 

menderita penurunan fungsi ginjal dan 

menjalani hemodialisis yang terlihat dari 

jawaban atas pernyataan 

Ringan = 8 – 10 

Sedang = 11 - 14  

Berat = 15 - 21 

Kuisioner karakteristik 

demografi  

Ordinal  
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Interpretasi status cairan : 

Interpretasi status cairan pada pasien gagal ginjal kronik yang 

menjalani hemodialisis dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 level yaitu level 

ringan, level sedang dan level berat. Interpretasi tersebut mengacu pada 

beberapa sumber parameter status cairan menurut Elizabeth Lindley, Lynne 

Aspinall, Claire Gardiner, Elizabeth Gathwrite (2011) dan Mitchell (2002),  

yang dimodifikasi dengan skor oleh penulis.  

Interpretasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Indicator Of Hydration Status 

Indicator of Hydration Status Score  

Intradialytic weight gain 3 %  = 2 

>3% = 1 

Blood pressure Sistole :                      Diastole : 

90 – 120    = 6            70 – 79   =  4 

121 – 139  = 5             80 – 89  =  3 

140 – 159  = 4             90 – 99  =  2 

160 – 179  = 3             ≥ 100   = 1 

180 – 209  = 2  

≥ 210         = 1 

Breathing / (RR) 16 – 24x/mnt  = 2 

>24x/menit     = 1 

Oedema  Tidak ada edema =5 

Derajat 1  =  4 

Derajat 2  = 3 

Derajat 3  = 2 

Derajat 1  = 1 

Muscle strenght   Kekuatan otot 5  = 5 

Kekuatan otot 4  = 4 

Kekuatan otot 3  = 3 

Kekuatan otot 2  = 2 

Kekuatan otot 1  = 1 

Neck vein  ≤ 4    = 2 

≥ 4    = 1 

Biochemical Marker : 

a. Natrium  

 

b. Kalium  

 

  

 

135 – 145 mEq  = 2 

>145                = 1 

3.5 – 5 mEq/L  = 2 

>5 mEq/L         = 1 
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Dari tabel interpretasi tersebut diatas didapatkan skor terendah 11 dan 

skor tertinggi 29.   Dari rentang tersebut diklasifikasikan menjadi : 

Tingkat status cairan ringan : 24 - 30 

Tingkat status cairan Sedang : 17 - 23 

Tingkat status cairan Berat : 9 – 16 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen peneltian dan alat yang digunakan saat pengambilan data adalah : 

1. Data demografi pasien yang meliputi usia, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, tingkat kesadaran, rata – rata penghasilan, lama menjalani 

hemodialisis, riwayat penyakit dan  kebiasaan merokok. 

2. Kuisioner self care yang terdiri dari 25 item pertanyaan yang terbagi 

menjadi 3 dimensi yaitu self care maintenance, self care management, dan 

self care confidence.  Kuisioner ini menggunakan skala likert yaitu 1 = 

tidak pernah, 2 = kadang – kadang, 3 = sering dan 4 selalu atau setiap hari. 

Hasil skor pengukuran pada instrumen ini yaitu pada rentang 25 – 100. 

Kuisioner penelitian ini berbentuk bahasa inggris yang telah di translate ke 

dalam bahasa indonesia.  Translate tersebut dilakukan di P2B Universitas 

Sebelas Maret (UNS) Surakarta, tetapi peneliti tidak melakukan back 

translation dan tidak mendapatkan sertifikat dari P2B UNS.   
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3. Lembar observasi nilai status cairan  

Lembar observasi ini terdiri dari beberapa parameter yang meliputi blood 

preasure, IDWG (Interdyalitic Weigh Gain), Breathing, Oedema, Muscle 

Strenght, Neck Veins, dan Biochemical Marker.  

4. Timbangan berat badan & tensimeter yang telah diuji kaliberasi 

5. Instrument untuk mengukur kemampuan kognitif 

Instrumen yang digunakan yaitu kuisioner MMSE (Mini Mental State 

Exam), instrument ini terdiri dari 11 item pernyataan dengan skor total 30.  

Pedoman skor kognitif global yaitu dikatakan normal apabila skor 24 – 30, 

dikatakan probable gangguan kognitif apabila skore 17 – 23, dikatakan 

mengalami defnite gangguan kognitif apabila skore 0 – 16. 

6. Instrumen untuk mengukur depresi 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur depresi pada penelitian 

ini mengacu pada alat ukur The Hospital Anxiety and Depression Scale 

(HADS) yang dikembangkan oleh Zigmond & Snaith (1983).  Alat ukur 

tersebut terdiri dari 14 item pertanyaan untuk menilai diri sendiri yang 

didesain khusus untuk digunakan menilai tingkat kecemsan dan depresi 

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

7. Instrumen untuk mengukur dukungan sosial  

Penilaian terhadap dukungan sosial bagi pasien gagal ginjal kronik 

yang menjalani hemodialisis menggunakan instrumen Medical Outcomes 

Study (MOS) Sosial Support Survey yang dikembangkan oleh Sherbourne 

dan Stewart (1991).  Terdapat 4 dimensi yang mendukung instrumen ini, 
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yaitu emotional atau informational, tangible , affection dan possitive 

interaction.   Semua item pernyataan dalam bentuk favorable dengan 

penilaian menggunakan skala likert yaitu 4= sangat sering (apabila ada 

dukungan dari keluarga dan teman setiap saat diperlukan),  3= sering 

(apabila mendapatkan dukungan dari keluarga dan teman hanya beberapa 

saat saja, 2= jarang (apabila anda kadang mendapat dukungan dari 

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

dukungan dari keluarga dan teman).  Dukungan sosial dikategorikan 

menjadi 2 kategori yaitu dukungan sosial baik bila jika jumlah skor 

jawaban diatas nilai mean atau median dan dukungan sosial tidak baik jika 

skor jawaban dibawah nilai mean atau median. 

8. Kuisioner aktivitas fisik 

Aktivitas fisik diukur menggunakan kuisioner yang disebut 

APARQ (Adolecent Physical Activity Recall Quitionare).  Responden 

menuliskan indeks kerja, Indeks sport dan indeks waktu luang yang biasa 

dilakukan selama seminggu ke dalam kuisioner ini.  Selanjutnya aktivitas 

dinilai menjadi tiga yaitu ringan, sedang dan berat (Booth, 2006). 

 

G. Uji Validitas dan  Reliabilitas  

1. Uji validitas & Reliabilitas  

a. Instrument kemampuan self care  

Instrumen penelitian kemampuan self care telah melalui uji 

expert judgement oleh 2 pakar dengan hasil dinyatakan layak atau 
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relevan untuk digunakan. Setelah melalui uji expert, selanjutnya 

peneliti melakukan construct validity yang dilakukan pada 30 pasien 

hemodialisis di PKU Muhammadiyah Surakarta.  

Berdasarkan hasil uji validitas didapatkan 3 pernyataan 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. Sementara itu untuk pernyataan selain angka 

tersebut di atas didapatkan r hasil > dari r tabel, sehingga dinyatakan 

valid. Setelah pernyataan yang tidak valid dikeluarkan, kemudian 

dilakukan analisis kembali terhadap pernyataan yang lainnya dengan 

hasil semua pernyataan memperlihatkan nilai r hasil telah lebih besar 

dari nilai r tabel, yang berarti pernyataan tersebut dinyatakan valid.   

Uji reliabilitas kuisioner , didapatkan nilai r alpha=0,832, dan 

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

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

dinyatakan reliabel. 

b. Booklet  

Materi konseling yang disusun oleh peneliti dalam bentuk 

booklet, telah melalui uji pakar dengan dokter spesialis penyakit dalam 

dan nutrician di bidang hemodialisis RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

Uji tersebut dilakukan selama 1 minggu mulai tanggal 2 s.d 7 mei 

2016.  
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c. Pengukuran reliabilitas timbangan berat badan dan tensi meter dengan 

cara kalibrasi 

d. Instrumen untuk mengukur depresi 

Uji reliabilitas dan validitas 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. 

e. Kuisioner dukungan sosial 

Kuisioner ini telah diuji validitas yang menunjukkan bahwa r 

hasil > r tabel, sehingga dapat dikatakan seluruh pernyataan tersebut 

valid.  Hasil uji reliabilitas didapatkan hasil nilai r alpha = 0,907 

sehingga bisa dikatakan reliabel. 

f. Kuisioner aktivitas fisik  

Hasil uji validitas pada kuisioner ini menunjukkan bahwa 

semua pernyataan mempunyai nilai r hasil > dari r tabel sehingga dapat 

dikatakan valid.  Hasil uji reliabilitas didapatkan nilai r alpha = 0,860.  

Hal ini menunjukkan bahwa kuisioner ini reliabel. 

 



78 
 

H. Cara Pengumpulan Data 

1. Peneliti melakukan penyamaan persepsi tentang tujuan penelitian dan 

prosedur cara pengisian kuisioner dengan 2 asisten peneliti pada tanggal 9 

dan 10 Mei 2016.   

2. Menyeleksi calon responden yang sesuai dengan kriteria inklusi penelitian. 

3. Peneliti bersama asisten peneliti membagikan kuisioner pada responden 

dan mendampingi responden pada saat pengisian kuisioner 

4. Pemberian konseling yang dilakukan 1x seminggu untuk kelompok I 

(Intervensi I), dan 2x seminggu untuk kelompok II (Intervensi II), 

sedangkan untuk kelompok III (kontrol) hanya diberikan leaflet oleh 

peneliti.  Konseling diberikan setelah menjalani hemodialisis.  

5. Konseling diberikan selama 1 bulan dan di evaluasi 2 x yaitu diminggu ke 

2 dan minggu ke 4.  
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Ilustrasi tentang cara  pengumpulan data terhadap responden   

dapat dilihat pada gambar 3.2 Dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Cara Pengumpulan Data 

Populasi 

Semua pasien GGK yang menjalani hemodialisis di RS. Dr. Moewardi Surakarta 

 

Random 

sampling 

Pemilihan kelompok 

Pre Test Persiapan instrumen 

1. Menilai kemampuan 

self care  

2. Menilai tingkat status 

cairan  

1. Menilai kemampuan self 

care  

2. Menilai tingkat status 

cairan  

Leaflet + Perawatan Standar SMDC + Perawatan Standar 

Post Test Post Test 

Pre Test 

Kelompok kontrol Kelompok eksperimen 

Sampel 

Sebagian dari populasi yang memenuhi kriteria inklusi & eksklusi 

Data di analisis 
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I. Pengolahan Data dan Metode Analisis Data 

1. Pengolahan data 

a. Editing 

Peneliti memeriksa pengecekan kelengkapan pengisian mengenai 

karakteristik responden dan data mengenai hasil kemampuan self care.  

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 

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. 
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2. Analisa data 

a. Uji normalitas  

Uji normalitas yang digunakan pada penelitian ini adalah  kolmogorof 

smirnov karena sampel >50. 

b. Analisis univariat 

Analisi univariat dilakukan terhadap karakteristik dari responden 

penelitian.  Analisis ini juga dilakukan terhadap masing – masing 

variabel yaitu kemampuan self care dan status cairan. 

c. Analisis bivariat 

Analisis bivariat dalam penelitian ini digunakan untuk melihat 

hubungan antara 2 variabel yaitu variabel independent  (Self 

management dietary counselling) SMDC dan variabel dependen 

(status cairan & Self care).  

Tabel 3.3 Jenis Uji Statistk Analisis Bivariat  

Variabel Uji statistik 

Tingkat self care sebelum dan sesudah dilakukan 

intervensi (Self Management Dietary 

Counseling) SMDC 

wilcoxon 

Tingkat status cairan sebelum dan sesudah 

dilakukan intervensi (Self Management Dietary 

Counseling) SMDC 

wilcoxon 

Perbedaan kelompok I dan III, I dan II, II dan III 

(self care) 

Mann – Whitney  

Perbedaan kelompok I dan III, I dan II, II dan III 

(status cairan) 

Mann – Whitney  
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J. Etika Penelitian 

Penelitian ini mengutamakan etika penelitian untuk menjaga integritas 

dan keutuhan peneliti serta melindungi subjek penelitian dari pelanggaran hak 

asasi manusia.  Penelitian kelayakan etik dilakukan terhadap penelitian ini.  

Peneliti mengajukan permohonan keterangan kelayakan etik penelitian kepada 

komisi etik penelitian fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan program studi 

magister keperawatan universitas muhammadiyah yogyakarta.  Peneliti 

mendapatkan ijin etik dengan No surat 210/EP-FKIK-UMY/VI/2016 

selanjutnya surat etik tersebut diserahkan kepada kepala RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta untuk mendapatkan persetujuan penelitian. 

Prinsip etika dalam penelitian menurut nursalam (2013) menjelaskan 

bahwa pelaksanaan etika dalam penelitian ini mempertimbangkan 8 petunjuk 

yang meliputi :  

1. Informed concent (lembar persetujuan) 

Lembar persetujuan diberikan kepada subjek yang akan diteliti.  

Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan riset yang dilakukan serta dampak 

yang mungkin terjadi selama dan sesudah pengumpulan data.  Jika pasien 

bersedia diteliti, maka mereka harus menandatangani lembar persetujuan 

tersebut, jika pasien menolak untuk diteliti, maka peneliti tidak akan 

memaksa dan tetap menghormati hak – haknya 
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2. Anonimity (tanpa nama) 

Untuk menjaga kerahasiaan pasien, peneliti tidak akan 

mencantumkan namanya pada lembar pengumpulan data, cukup dengan 

memberi nomor kode pada masing – masing lembar tersebut. 

3. Confidentialitty (kerahasiaan) 

Semua informasi yang diperoleh dari subjek selama penelitian akan 

dijamin kerahasiaanya oleh peneliti.  Data yang telah didapat dari 

responden dalam bentuk hard copy, disimpan dalam bentuk map tersendiri 

oleh penelitti lalu data tersebut diolah dan disimpan dalam komputer 

dengan memberi folder tersendiri.  Data yang berada dalam komputer akan 

dihapus oleh peneliti setelah hasil dari penelitian tersebut didiskusikan 

kepada pembimbing peneliti dan diujikan dalam forum akademik.  

4. Autonomy (Hak otonomi) 

Setiap responden memiliki kapasitas untuk memutuskan kondisinya 

sendiri selama proses penelitian tanpa ada paksaan apapun dari peneliti 

maupun asisten peneliti dan jika selama penelitian belum selesai dan 

pasien ingin mengundurkan diri sebagai responden maka responden di 

ijinkan untuk keluar sebagai responden tanpa ada sangsi atau hukuman 

apapun.  

5. Beneficiency (manfaat) 

Manfaat Self Management Dietary Counseling (SMDC) dari beberapa 

jurnal mengungkapkan sangat bermanfaat untuk meningkatkan 

kemampuan self care dan status cairan. 
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6. Justice (keadilan) 

Setiap responden mendapatkan perlakuan yang sama baik sebelum, 

selama dan sesudah keikutsertaannya dalam penelitian tanpa adanya 

deskriminasi apabila responden tidak bersedia atau mengundurkan diri 

dari penelitian.  Kelompok kontrol juga diberikan tindakan yang sama 

setelah penelitian selesai yaitu memberikan Self Management Dietary 

Counseling (SMDC).  

7. Veracity (kejujuran) 

Responden diminta menjawab pertanyaan dalam kuisioner dengan jujur 

dan hasil yang didapatkan selama pengumpulan data merupakan hasil 

yang sesuai dengan yang dialami pasien didasarkan kejujuran. 

8. Non maleficiency (tidak merugikan) 

Self Management Dietary Counseling (SMDC) pada prinsipnya 

membantu pasien untuk meningkatkan kemampuan self care dan status 

cairan tanpa ada resiko yang berdampak buruk pada tubuh orang lain 

 

 

 

 

 


