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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah observasional analitik, dimana penelitian yang

dilakukan hanya melalui pengamatan, tanpa ada intervensi terhadap subjek

penelitian (Sastroasmoro & Ismael, 2014; Notoatmodjo, 2012). Pendekatan (jenis)

penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah cross-sectional. Cross

sectional adalah suatu bentuk studi observasional yang bertujuan untuk mencari/

mempelajari hubungan antara variabel bebas (faktor risiko) dengan variabel

tergantung (efek), dengan cara pendekatan, observasi, atau pengumpulan data

sekaligus pada suatu saat atau point time approach (Sastroasmoro & Ismael, 2014;

Notoatmodjo, 2012).

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1. Tempat penelitian

Tempat penelitian yang digunakan adalah RS PKU Muhammadiyah

Yogyakarta, RS PKU Muhammadiyah Bantul dan RS PKU Muhammadiyah

Gamping.

3.2.2.Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan, yaitu pada bulan April sampai Mei

2019.

3.3. Subyek Penelitian

3.3.1. Populasi penelitian

Populasi dalam penelitian adalah kelompok subjek yang memiliki

karakteristik tertentu (Sastroasmoro & Ismael, 2014). Populasi pada penelitian ini

adalah semua pasien kanker payudara di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta,

RS PKU Muhammadiyah Bantul dan RS PKU Muhammadiyah Gamping.

3.3.2. Sampel penelitian

Sampel adalah subyek yang akan diteliti dan dianggap mewakili seluruh

populasi. Pengambilan sampel penelitian menggunakan metode consecutive
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sampling, dimana semua subyek yang datang dan memenuhi kriteria pemilihan

dimasukkan dalam penelitian sampai jumlah subyek yang diperlukan terpenuhi

(Sastroasmoro & Ismael, 2014). Subyek penelitian adalah pasien kanker payudara

di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, RS PKU Muhammadiyah Bantul, dan

RS PKU Muhammadiyah Gamping. Besar sampel untuk menentukan hubungan

antara tingkat gejala depresi dengan lama menderita kanker payudara adalah

menggunakan rumus berikut (Sastroasmoro & Ismael, 2014):

Keterangan :

zα : derivat baku alfa (1,96)

zβ : derivat baku beta (0,842)

r : niai korelasi (0,396) yang diperoleh dari penelitian terdahulu

Dari perhitungan tersebut, didapatkan jumlah subyek minimal yang diperlukan

adalah 48 subyek.

Kriteria sampel:

a. Kriteria inklusi

1. Pasien yang telah didiagnosis kanker payudara oleh ahli bedah onkologi

berdasarkan hasil pemriksaan histopatologi di RS PKU Muhammadiyah

Yogyakarta, RS PKU Muhammadiyah Bantul dan RS PKU

Muhammadiyah Gamping

2. Berusia 17 tahun keatas, bisa mengerti dan mengikuti penelitian

3. Bersedia untuk menjadi responden penelitian

b. Kriteria eksklusi

1. Pasien yang memiliki penyakit kanker lain, selain kanker payudara

3.3.3. Teknik sampling

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk

menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2016). Teknik

sampling penelitian ini adalah consecutive sampling. Menurut Sastroasmoro &
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Ismael (2014), consecutive sampling adalah teknik penentuan sampling dimana

semua subyek yang datang dan memenuhi kriteria pemilihan dimasukkan dalam

penelitian sampai jumlah subyek yang diperlukan terpenuhi.

3.4. Identifikasi Variabel

3.4.1. Variabel bebas

Variabel bebas (independent) penelitian ini adalah lama menderita kanker

payudara.

3.4.2. Variabel terikat

Variabel terikat (dependent) penelitian ini adalah tingkat gejala depresi.

3.5. Definisi Operasional

3.5.1. Kanker payudara

Kanker payudara adalah tumor ganas yang tumbuh di dalam jaringan payudara

baik di dalam kelenjar payudara, saluran yang ada di dalam payudara, jaringan

lemak, maupun jaringan jaringan ikat pada payudara yang telah didiagnosis oleh

ahli bedah onkologi berdasarkan hasil histopatologi.

3.5.2. Lama menderita kanker payudara

Lama menderita kanker payudara adalah lamanya pasien menderita kanker

payudara sejak pertama kali didiagnosis oleh ahli bedah onkologi berdasarkan

hasil pemeriksaan histopatologi. Cara mengetahui lama menderita kanker

payudara adalah dengan melihat rekam medis, yaitu hasil pemeriksaan

histopatologi pasien yang menjadi responden. Hasil ukur yang akan didapat

adalah ≤1 tahun, >1-2 tahun, >2-3 tahun, >3-4 tahun, >4-5 tahun, dan >5 tahun.

Skala yang digunakan adalah skala ordinal.

3.5.3. Depresi

Depresi merupakan satu masa terganggunya fungsi manusia berkaitan dengan

alam perasaan yang sedih dan gejala penyertanya. Alat ukur yang dipakai dalam

penelitian ini adalah kuisioner Beck depression Inventory (BDI) II. Cara ukur

yaitu pasien mengisi angket kuisioner BDI II (self report). Hasil ukur yang akan

didapat yaitu skor 0-13: tidak ada gejala depresi, skor 14-19: depresi ringan, skor
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20-28: depresi sedang dan skor 29-63: depresi berat. Skala yang digunakan adalah

skala ordinal.

3.6. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat depresi pada pasien

kanker payudara adalah kuisioner Beck Depression Inventory (BDI) II yang telah

diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Peneliti tidak melakukan validasi karena

kuisioner BDI II telah banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya dan

merupakan tes standar yang telah diuji serta diterima baik di dunia Internasional

maupun Indonesia dengan hasil validitas yang baik.

3.7. Alur Penelitian

Gambar 3. Alur penelitian



24

3.8. Metode Analisis Data

3.8.1. Analisis univariat

Analisis univariat dilakukan dengan cara variabel-variabel yang ada dalam

penelitian ini disusun secara deskriptif melalui tabel frekuensi yang dimaksud

untuk mengetahui karakteristik distribusi data. Tabel ini memuat karakteristik

subyek penelitian, distribusi frekuensi lama menderita kanker payudara dan

distribusi frekuensi tingkat gejala depresi responden.

3.8.2. Analisis korelasi

Analisis korelasi adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui hubungan

antara dua variabel. Setelah semua data dijadikan kategori, maka selanjutnya

dibentuk crosstabulation contigency table dengan mencocokkan tiap skor pada

variabel bebas maupun terikat.

Metode perhitungan statistik menggunakan uji Spearman dengan kriteria

penerimaan H0 ditolak jika nilai Sig. Spearman pada output SPSS ≤0,05 (α) dan

H0 diterima jika nilai Sig. Spearman pada output SPSS >0,05 (α).

3.9. Etika Penelitian

Sebelum melaksanakan prosedur penelitian ini, peneliti mengajukan

persetujuan pada Komite Etik Penelitian Kedokteran dan Kesehatan Fakultas

Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Setelah mendapat persetujuan, peneliti

mengajukan ethical clearance, surat perizinan dari Fakultas Kedokteran

Universitas Islam Indonesia, dan proposal penelitian kepada Direktur RS PKU

Muhammadiyah Yogyakarta, RS PKU Muhammadiyah Bantul dan RS PKU

Muhammadiyah Gamping. Selanjutnya, dilakukan informed consent kepada

responden dan pengambilan data melalui pengisian kuisioner. Data yang diperoleh

akan dijamin kerahasiannya baik data identitas maupun hasil dari pemeriksaan.
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3.10. Jadwal Penelitian

Tabel 2. Jadwal Penelitian

No Kegiatan
Bulan

I* II* III* IV*
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Pembuatan proposal
2. Menyebarkan

kuisioner
3. Pengumpulan data
4. Analisis

menggunakan SPSS
5. Penyusunan laporan
Keterangan:
I* : November 2018-Januari 2019 III* : Mei 2019
II* : April 2019 IV* : Juni 2019


