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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian  

Desain penelitian ini menggunakan desain cross sectional. Dimana 

penelitian dibatasi oleh waktu pengukuran atau observasi data variabel 

independen dan dependen sebanyak satu kali pada suatu saat tertentu.  Setiap 

variabel dinilai secara simultan pada suatu saat, sehingga akan diperoleh  

prevalensi maupun efek dari suatu fenomena yang kemudian dihubungkan 

dengan faktor penyebabnya. Rancangan penelitian sebagai berikut : 

  

 

 

 

Gambar 3.1  skema rancangan cross sectional(Nursalam, 2013) 

 

B. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Seluruh pasien rawat inap di unit stroke mulai 20 April 2016 sampai 

dengan 20 Mei 2016 di  Unit Stroke Rumah Sakit  Umum Daerah Tidar 

Magelang sejumlah 49 responden. 

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pasien rawat inap dalam satu 

bulan  sebanyak 49 responden sejak tanggal 20 April – 20 Mei 2016 di 

Faktor Resiko 

Prevalensi 

pressure ulcer 
Deskripsi variabel 

Deskripsi variabel 

Uji 

hubungan 



38 

 

Unit Stroke RS. Tidar Magelang yang diambil dengan teknik total 

sampling. 

C. Variabel Penelitian  

Variabel penelitian yaitu tingkat faktor resiko pressure ulcer dan 

faktor resikonya di Unit Stroke Rumah Sakit  Umum Daerah Tidar 

Magelang .  Variabel terikat yaitu : tingkat resiko pressure ulcer. Variabel 

bebas yaitu faktor resiko pressure ulcer.  

 

D.  Definisi operasional   

Tabel 3.1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi Alat 

ukur 

Skala 

Tingkat  

resiko 

Pressure 

ulcer 

Tingkatan resiko 

pressure ulceryang 

dialami responden 

sesuai dengan penilaian 

di unit stroke yang 

diukur pada hari 

pertama pasien masuk 

rumah sakit 

Pengk

ajian 

faktor 

resiko 

menur

ut 

Skala 

braden 

Interval  

Nilai total pada pada skala Braden 

ini berada pada rentang 6-23,.  

Skor  15-18 resiko rendah,  

Skor 10-12 resiko tinggi , 

Skor 13-14 resiko sedang,  

kurang dari 9 resiko sangat tinggi.  

Faktor 

resiko 

pressure 

ulcer 

Faktor resiko pressure 

ulceryaitu segala bentuk 

aktifitas ataupun perilaku 

apapun yang dapat 

menyebabkan terjadinya 

luka tekan atau PU pada 

pasien yang dirawat inap 

.Instrumen yang 

digunakan adalah Skala 

Braden 

a. Persepsi sensorik 

adalah kemampuan 

untuk merespon 

tekanan berarti yang 

berhubungan dengan 

ketidak nyamanan 

 

 

 

Skala 

Brade

n 

Interval  

Nilai total pada pada skala Braden 

ini berada pada rentang 6-23,.  

Skor  15-18 resiko rendah,  

Skor 10-12 resiko tinggi , 

Skor 13-14 resiko sedang,  

kurang dari 9 resiko sangat tinggi 
 

 

 

 

 

Penilaian 

1. Keterbatasan penuh 

Tidak ada respon (tidak mengerang, 

menyentak, atau menggenggam) 

terhadap rangsangan nyeri karena 

menurunnya tingakt kesadaran atau 

sedasi atau terbatasnya kemampuan 
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b. Kelembaban adalah 

kondisi kulit yang 

terpapar udara 

lembab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Aktivitas adalah 

kemampuan pasien 

untuk merasakan nyeri yang sebagian 

besar pada permukaan tubuh. 

2. Sangat terbatas 

Hanya dapat merespon terhadap 

rangsangan nyeri.  Namun tidak 

dapat menyampaikan rasa tidak 

nyaman kecuali dengan mengerang 

atau sikap gelisah atau mempunyai 

gangguan sensori yang menyebabkan 

nyeri atau tidak nyaman pada lebih 

dari ½ bagian tubuh 

3. Keterbatasan ringan 

Dapat merespon panggilan tetapi 

tidak selalu dapat menyampaikan 

respon rasa tidak nyaman atau 

keinginan untuk merubah posisi 

badan.  Memiliki beberapa gangguan 

sensori yang membatasinya untuk 

dapat merasakan nyeri atau tidak 

nyaman pada satu atau kedua 

ekstermitas 

4. Tidak ada gangguan 

Dapat merespon panggilan.tidak 

memiliki penurunan snsori sehingga 

dapat menyatakan rasa nyeri atau 

rasa tidak nyaman 

Penilaian : 

1. Selalu lembab 

Kulit selalu dalam keadaan 

lembab oleh keringat, urin dan 

lainnya. Keadaan lembab dapat 

dilihat pada setiap kali pasien 

digerakkan atau dibalik 

2. Umumnya lembab 

Kulit sering terlihat lembab tetapi 

tidak selalu.  Pakaian pasien dan 

atau tempat tidur harus diganti 

sedikitnya sekali setiap pergantian 

dinas 

3. Kadang kadang lembab 

Kulit kadang kadang lembab.  

Pergantian pakaian pasien dan 

atau alas tempat tidur selain 

jadwal rutin perlu diganti minimal 

satu kali sehari 

4. Jarang lembab  

Kulit biasanya dalam keadaan 

kering, pakaian pasien dan atau 

alas tempat tidur diganti sesuai 

dengan jadwal rutin pergantian 
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untuk melakukan 

gerakan di tempat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Mobilisasi adalah 

kemampuan 

mengubah dan 

mengontrol posisi 

tubuh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Nutrisi adalah pola 

asupan makanan 

yang lazim  

 

 

 

 

Penilaian : 

1. Total di tempat tidur 

Hanya berbaring ditempat 

tidur 

2. Dapat duduk 

Kemampuan untuk berjalan 

sangat terbatas atau tidak sama 

sekali dan tidak mampu 

menahan berat badan dan atau 

harus dibantu untuk kembali 

ke kursi atau kursi roda 

3. Berjalan kadang kadang 

Selama siang hari kadang-

kadang dapat berjalan, tetapi 

jaraknya sangat dekat saja 

dengan atau tanpa bantuan 

lebih banyak 

Penilaian : 

1. Tidak mampu bergerak sama 

sekali 

Tidak dapat merubah posisi badan 

atau ekstremitas bahkan posisi 

yang ringan sekalipun tanpa 

adanya bantuan 

2. Sangat terbatas 

Kadang kadang merubah posisi 

dan atau ekstremitas akan tetapi 

tidak dapat merubah posisi 

sesering mungkin atau bergerak 

secara efektif (merubah posisi 

badan terhadap tekanan) secara 

mandiri 

3. Tidak ada masalah 

Bergerak secara mandiri baik di 

kursi maupun di atas tempat tidur 

dan memiliki kekuatan otot yang 

cukup untuk menjaga posisi 

badan sepenuhnya selama 

bergerak.  Dapat mengatur posisi 

yang baik di tempat tidur ataupun 

di kursi kapan saja. 

4. Tanpa keterbatasan 

Dapat merubah posisi badan 

secara tepat dan sering mengatur 

posisi badan tanpa adanya 

bantuan 

Penilaian : 

1. Sangat buruk 

Tidak pernah menghabiskan 

makanan.  Jarang makan lebih 
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f. Friksi dan gesekan 

Gerakan yang terjadi 

antara kulit dan alas 

tempat tidur 

 

 

 

 

dari 1/3 makanan yang diberikan.  

Makan mengadung protein 

sebanyak 2 porsi atau kurang 

setiap harinya.  Kurang 

mengkonsumsi cairan.  Tidak 

mengkonsumsi cairan suplemen 

atau pasien dipuasakan dan atau 

mengkonsumsi makanan cairan 

atau mendapatkan cairan infuse 

melalui intravena lebih dari 5 

hari. 

2. Kurang mencukupi 

Jarang sekali menghabiskan 

makanan dan biasanya hanya 

menghabiskan kira kira ½ dari 

makanan yang diberikan.  

Pemasukan makanan yang 

mengandung protein hanya 3 

porsi setiap harinya. Kadang 

kadang mengkonsumsi makanan 

suplemen atau mendapatkan 

makanan cairan atau selang NGT 

dengan jumlah kurang dari 

kebutuhan optimum per hari 

3. Mencukupi 

Satu hari makan 3 kali, setiap 

makan mengkonsumsi lebih dari 

½ porsi. Mengkonsumsi sebanyak 

4 porsi makanan yang 

mengandung protein setiap 

harinya. Kadang menolak untuk 

makan, tapi biasanya 

mengkonsumsi makanan 

suplemen bila diberikan, atau 

mandapatkan makanan melalui 

selang NGT atau cairan infuse 

berkalori tinggi yang dapat 

memenuhi kebutuhan nutrisi 

4. Sangat baik 

Menghabiskan setiap makanan 

yang diberikan. Tidak pernah 

menolak.  Biasanya 

mengkonsumsi 4 porsi atau lebih 

menu protein.  Kadang mengemil.  

Tidak memerlukan makanan 

suplemen. 

Penilaian : 

1. Bermasalah 

Memerlukan bantuan sedang 

sampai maksimal untuk bergerak.  

Tidak mungkin memindahkan 
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g. Usia 

Umur biologis 

sesuai kelahiran 

badan tanpa bergesekan dengan 

alas tempat tidur.  Seirng merosot 

ke bawah di atas tempat tidur atau 

kursi, dan seringkali memerlukan 

bantuan yang maksimal untuk 

pengembalian posisi semula.  

Kekauan pada otot kontraktur atau 

gelisah yang sering menimbulkan 

terjadinya gesekan yang terus 

menerus 

2. Potensial bermasalah 

Bergerak lemah atau memerlukan 

bantuan minimal.  Selama bergerak 

kulit kemungkinan bergesekan 

dengan alas tempat tidur, kursi, 

sabuk pengekangan atau alat bantu 

lain.  Hampir selalu mampu 

menjaga badan dengan cukup baik 

di kursi ataupun di tempat tidur, 

namun kadang kadang merosot ke 

bawah. 

3. Keterbatasan ringan 

Sering merubah posisi badan atau 

ekstremitas secara mandiri 

meskipun hanya dengan gerakan 

ringan. 

 

 

 

Klien dewasa di rumah sakit dengan 

nilai skala braden 16 atau kurang dan 

klien lansia dengan 17 ataupun 18 

dianggap berisiko tinggi. 

Skala data rasio 

 

 

E. Instrument Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan dua instrumen yaitu 

skala Braden dan pengkajian faktor resiko pressure ulcer yang merupakan 

instrument yang digunakan di rumah sakit untuk mengetahuiadanyafaktor 

resiko pressure ulcer. Skala Braden telah dilakukan alih bahasa oleh 

Suriadi,et.al (2003). Instrumen pengkajian yang di rumah sakit merupakan 

ringkasan dari skala braden. 
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F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Pada penelitian ini menggunakan dua instrument penelitian yaitu  skala 

braden dimana instrument tersebut sudah dilakukan uji validitas dan uji 

reliabilitas karena merupakan instrument yang sudah baku. Skala braden  

memiliki nilai sensitifitas 8,2%, spesifitas 72,7%, hasil uji validitas oleh 

Kale (2009) di RSU Prof dr.W.Z. Yohanes Kupang. 

 

G. Prosedur Penelitian 

Penelitian dimulai dengan mengurus surat ijin penelitian ke dinas 

penanaman modal daerah Provinsi Jawa Tengah dengan surat nomer : 

074/1006/Kesbangpol/2016 dan dilanjutkan mengurus surat ijin di 

kesbangpolinmas kota Magelang  dengan surat nomer : 070/0865/04.5/2016 

untuk selanjutnya mendapatkan ijin ke diklit  rumah sakit umum daerah 

Tidar Magelang dengan surat nomer: 50/Diklit/IV/2016.  Setelah surat 

perijinan telah selesai dan penelitian mendapatkan surat kelayakan dari 

bagian etik Universitas Muhammadyah Yogjakarta dengan surat nomer: 

116/EP-FKIK-UMY/III/2016, maka peneliti memberikan surat ijin 

penelitian kepada Kepala diklit RSUD Tidar Magelang. Selanjutnya 

melakukan diskusi dengan pihak rumah sakit tentang ruangan mana yang 

diijinkan untuk digunakan sebagai lahan penelitian. Setelah mendapatkan 

persetujuan direktur dan diklat Rumah Sakit selanjutnya penelitian diawali 

dengan pemberian informed consent kepada keluarga responden di Unit 

stroke RS Tidar Magelang. Peneliti menggunakan pengkajian faktor resiko 

pressure ulcer untuk mengamati kejadian faktor resiko pressure ulcer di unit 
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Stroke dan Braden scale untuk menilai tingkat faktor resiko pressure ulcer. 

Setelah semua instrumen terkumpul, peneliti memeriksa kembali 

kelengkapan data apakah  sudah terisi semua atau belum apabila ada yang 

belum lengkap dilakukan pengukuran kembali oleh peneliti. Setelah 

diperiksa semua lembar di beri kode untuk memudahkan pengumpulan data. 

Kemudian data yang telah diperoleh dimasukkan ke dalam master tabel . 

Selanjutnya data diolah menggunakan program SPSS. 

 

Diagram 3.2. Diagram Alir penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.  Analisis Data 

       Setelah melewati proses cleaning dan coding maka hasil penelitian 

dimasukkan ke dalam master tabel lalu melakukan analisa data 

menggunakan program SPSS masing masing faktor resiko dilakukan analisa 

Populasi penelitian 

N= 49 

Sampel penelitian 

n = 49 

Faktor resiko 
Observasi tingkat faktor 

resikopressure ulcer 

Analisis data 

Total sampling 
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data menggunakan cross sectional setelah itu dilakukan analisa dengan 

regresi linier sederhana yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui 

faktor resiko yang paling berpengaruh. 

 

I. Etika Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti  telah mengajukan etichal 

clearance ke komite etik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan 

telah mendapatkan ijin kelayakan penelitian dengan nomor : 116/EP-FKIK-

UMY/III/2016. Penelitian ini telah mendapat ijin dan telah disetujui oleh 

dinas perijinan Propinsi Jawa Tengah dengan surat nomor : 

074/1006/Kesbangpol/2016, Kesbangpol dan linmas kota Magelang  dengan 

nomor : 070/0865/04.5/2016 dan bagian Diklit RSUD Tidar Magelang 

dengan surat nomor : 50/Diklat/IV/2016.Dalam penelitian ini responden 

memiliki hak otonomi untuk berpattisipasi atau tidak berkenan dalam 

penelitian tanpa ada konsekuensi apapun. Hal ini untuk memenuhi prinsip 

right to self  determination. Kemudian saat melaksanakan penelitian 

keluarga responden sebelumnya wajib diberikan lembar informed 

consentguna kesediaannya dalam penelitian ini, untuk memenuhi prinsip etik 

yang kedua, yaitu informed consent. Privasi dan martabat responden juga 

dilindungi oleh peneliti, dengan cara memberikan penjelasan dan meminta 

ijin saat pengambilan data, sehingga prinsip right to privacy and dignity. 

Dalam penelitian ini  menggunakan obyek manusia sebagai bahan penelitian 

sehingga perlu memperhatikan tentang norma dan karakter budaya 

lingkungan yang menjadi tempat penelitian sehingga tidak menimbulkan 
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konflik selama menjalankan penelitian dan sesuai dengan prinsip 

nonmaleficience.  Selain itu identitas responden dalam penelitian ini dijaga 

kerahasiaannya (confidentiality) oleh peneliti. Setiap responden yang 

digunakan dalam penelitian ini wajib menandatangani lembar informed 

consent. Sesuai dengan keterangan informasi yang diberikan peneliti juga 

menepati janji  (fidelity) untuk kesepakatan yang telah dibuat antara peneliti 

dan responden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


