
27 
 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu rancangan 

penelitian yang tujuannya untuk mendekripsikan (menjelaskan) peristiwa-peristiwa 

penting yang sedang terjadi (Nursalam, 2020). Desain penelitian ini adalah desain 

penelitian deskriptif observasional yang dimana penulis tidak mengintervensi atau 

memberikan perlakuan terhadap variabel (Masturoh & Anggita, 2018). Model 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan cross sectional. Pendekatan cross 

sectional  yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan pada satu saat yang berarti 

setiap subjek penelitian hanya diobservasi satu kali saja (Nursalam, 2020). Pada 

penelitian ini, penulis meneliti gambaran pengelolaan nyeri akut pada pasien cedera 

kepala ringan di Ruang Nusa Indah RSUD Bangli tahun 2022.   

 

B. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret-April 2022 di Ruang Rekam 

Medik RSUD Bangli. 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian  

1. Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian adalah setiap subjek (misalnya: manusia; pasien) 

yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan (Nursalam, 2020). Populasi dalam 

penelitian ini adalah pasien cedera kepala ringan yang di diagnosis nyeri akut dan 
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di berikan pengelolaan nyeri akut yang meliputi komponen observasi, terapeutik, 

edukasi dan kolaborasi dari bulan Januari-Desember 2021 di Ruang Nusa Indah 

RSUD Bangli yaitu sebanyak 104 orang.  

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari populasi terjangkau yang dapat dipergunakan 

sebagai subjek penelitian melalui sampling tertentu yang bisa memenuhi atau 

mewakili populasi. Besar kecilnya jumlah sampel sangat dipengaruhi oleh 

rancangan dan ketersediaan subjek dari penelitian itu sendiri. Semakin banyak 

jumlah sampel yang digunakan maka hasil penelitian mungkin akan representatif 

(sampel dapat mewakili populasi yang ada). Semakin kecil jumlah populasi, 

persentasi jumlah sampel harus semakin banyak (Nursalam, 2020).   

    Jumlah sampel yang akan diambil berdasarkan rumus yang tercantum pada buku 

Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan menurut  (Nursalam, 2020) yaitu :  

n =
𝑁

1 + 𝑁 (𝑑)2
 

Keterangan :  

n = Besar sampel 

N = Besar populasi 

 d  = Tingkat signifikansi yang dipilih (p) (d= 0,1) dimana tingkat signifikasi yaitu 

10% 

 Berdasarkan data dari Ruang Nusa Indah RSUD Bangli jumlah pasien 

cedera kepala ringan pada bulan Januari-Desember 2021 sebanyak 104 pasien.  

Jika dimasukkan ke dalam rumus diatas, maka :  

n =
𝑁

1 + 𝑁 (𝑑2)
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     n =  
104

1 + 104 (0,1)²
 

    n  =  
104

1 + 104 (0,01)
 

n =  
104

1 + 1,04
 

n =  
104

2,04
 

n =  50,98 = 51 

Jadi, berdasarkan hasil tersebut, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 51 

sampel. 

Adapun kriteria inklusi dan eksklusi pada penelitian ini  sebagai berikut : 

a. Kriteria Inklusi 

     Kriteria inklusi merupakan karakteristik umum subjek penelitian dari suatu 

populasi target terjangkau yang akan diteliti (Nursalam, 2020). Kriteria inklusi dari 

penelitian ini yaitu data pasien yang diberikan pengelolaan nyeri akut yang meliputi 

komponen observasi, terapeutik, edukasi dan kolaborasi pada pasien cedera kepala 

ringan yang tercatat pada bulan Januari-Desember 2021 di Ruang Nusa Indah 

RSUD Bangli.  

b. Kriteria Eksklusi 

     Kriteria eksklusi merupakan menghilangkan atau menghapus subjek yang 

memenuhi kriteria inklusi karena berbagai sebab (Nursalam, 2020). Kriteria 

eksklusi dari penelitian ini yaitu :  

1) Pasien cedera kepala ringan yang tidak merasakan nyeri. 
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2) Pasien cedera kepala ringan dengan status rekam medik hilang atau tidak 

lengkap.  

3. Teknik Sampling 

      Teknik sampling merupakan cara-cara yang digunakan dalam pengambilan 

sampel untuk memperoleh sampel yang benar-benar sesuai dengan keseluruhan 

subjek penelitian. Cara pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 

menggunakan teknik non probability sampling yaitu dengan teknik purposive 

sampling dimana teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai 

dengan yang dikehendaki penulis (Nursalam, 2020).  

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

     Jenis data yang dikumpulkan dari subjek penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder merupakan data yang diambil dari berbagai sumber yang telah ada 

yang diperoleh dari jurnal, laporan, lembaga, dan lain-lain (Masturoh & Anggita, 

2018). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari dokumen yang 

sudah ada seperti pada rekam medik pasien yang berupa data pengelolaan nyeri akut 

yang meliputi komponen observasi, terapeutik, edukasi dan kolaborasi yang 

diberikan kepada pasien cedera kepala ringan di Ruang Nusa Indah RSUD Bangli. 

2. Metode Pengumpulan Data  

 Metode pengumpulan data dapat diartikan sebagai teknik untuk mendapatkan 

data yang kemudian dianalisis dalam suatu penelitian (Masturoh & Anggita, 2018). 

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data penelitian ini 

adalah teknik studi dokumentasi pada rekam medik. Hal yang diamati oleh penulis 

dalam pengumpulan data penelitian ini yaitu data pengelolaan nyeri akut pada 
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pasien cedera kepala ringan yang telah tercatat dalam rekam medik pasien. 

Langkah-langkah pengumpulan data tersebut, sebagai berikut : 

a) Mengurus surat permohonan izin penelitian di Jurusan Keperawatan Poltekkes 

Kemenkes Denpasar 

b) Mengajukan permohonan izin melaksanakan penelitian ke Dinas Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali 

c) Mengajukan permohonan izin penelitian ke Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli 

d) Mengajukan permohonan izin penelitian ke Direktur RSUD Bangli 

e) Pendekatan secara formal kepada Kepala Ruang Rekam Medik di RSUD Bangli 

f) Pendekatan secara formal kepada petugas Ruang Rekam Medik di RSUD Bangli 

g) Melakukan pemilihan populasi yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi 

untuk dijadikan sampel 

h) Pengambilan data dari rekam medik pasien berupa nama (inisial), jenis kelamin, 

usia dan komponen intervensi pengelolaan nyeri yang diberikan pada pasien 

cedera kepala ringan 

3. Instrument Pengumpulan Data 

      Instrument penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

penelitian dari tahapan bentuk konsep, konstruk, dan variabel yang berdasarkan 

kajian teori yang mendalam (Masturoh & Anggita, 2018). Instrument yang 

digunakan penulis dalam pengumpulan data melalui observasi rekam medik yaitu 

checklist. Checklist disusun sesuai dengan format yang telah berisi komponen-

komponen pengelolaan nyeri akut pada pasien cedera kepala ringan di Ruang Nusa 

Indah RSUD Bangli tahun 2022. 
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E. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data  

1. Pengolahan Data 

      Pengolahan data merupakan suatu proses mengubah data yang telah 

dikumpulkan sehingga menghasilkan informasi yang diperlukan (Surahman, 2016). 

Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut 

: 

a. Editing 

   Editing adalah upaya untuk mencoba memeriksa kembali kebenaran data yang 

diperoleh atau dikumpulkan. Dapat diedit setelah data yang dicari terkumpul. Jika 

ditemukan ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian data akan dilakukan 

pengumpulan data ulang untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data 

(Masturoh & Anggita, 2018).  

b. Coding 

    Coding adalah kegiatan pemberian kode numerik (angka) pada data yang telah 

dikumpulkan yang terdiri atas beberapa kategori. Peneliti memberikan kode 

tertentu untuk memudahkan saat pengolahan data (Surahman, 2016).  

c. Entry  

    Entry adalah mengisi kolom atau kotak-kotak lembar kode atau kartu kode yang 

sesuai dengan jawaban masing-masing pertanyaan (Notoatmodjo, 2018). 

d. Cleaning  

    Cleaning adalah pembersihan data atau pengecekan kembali data yang telah 

dikumpulkan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan adanya kesalahan-

kesalahan kode, ketidaklengkapan dan sebagainya (Notoatmodjo, 2018). 
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2. Analisis Data  

    Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, 

yaitu suatu prosedur pengolahan data untuk menggambarkan dan merangkum data 

secara ilmiah dalam bentuk tabel atau grafik (Nursalam, 2020). Data yang akan 

dianalisis yaitu gambaran tindakan pengelolaan nyeri akut pada komponen 

observasi, terapeutik, edukasi dan kolaborasi kasus cedera kepala ringan dianalisis 

dengan data kategorik yang berupa presentase yang selanjutnya akan disajikan 

dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi disusun 

berbentuk kolom dan baris yang didalamnya terdapat susunan data yang telah 

dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu yang meliputi komponen observasi, 

terapeutik, edukasi dan kolaborasi dan terdapat kolom tindakan yang dilakukan dan 

tidak dilakukan yang berisi frekuensi atau jumlah pasien yang mendapatkan 

tindakan dilakukan dan tidak dilakukan dan hasilnya berupa persentase. Hasil 

persentase dihitung berdasarkan tindakan yang diperoleh pasien dalam masing-

masing komponen yang dibagi jumlah sampel.  

 

F. Etika Penelitian 

     Etika penelitian merupakan aturan yang harus dipegang peneliti dalam 

melakukan penelitian (Masturoh & Anggita, 2018). Penelitian ini dilakukan dengan 

memperhatikan etika penelitian yang terdiri dari : 

1. Anonymity (tanpa nama)  

   Anonymity merupakan etika dalam penelitian keperawatan dengan cara tidak 

mencatumkan nama responden, tetapi hanya menuliskan kode atau inisial dalam 

lembar pengumpulan data atau data yang akan disajikan.  
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2. Confidientiality (kerahasiaan) 

   Confidientiality merupakan menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan. 

Semua informasi yang dikumpulkan dijaga kerahasiannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


