
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Kerangka Konsep 

       Kerangka konsep adalah bentuk konseptual yang menggambarkan proses 

interaksi dari beberapa variabel yang diteliti sehingga akan memberikan 

hubungan sebab akibat secara terpisah atau bermakna.
39

 Kerangka konsep 

penelitian ini mencantumkan dua variabel penelitian (bivariat), yaitu variabel 

independen dan dependen. Variabel independen (variabel bebas) merupakan 

variabel yang menjadi sebab timbulnya variabel lain atau sering disebut 

dengan variabel yang dapat berdiri sendiri.
40

 Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah kebutuhan spiritual lansia. Variabel lain yang diukur 

yaitu variabel dependen. Variabel dependen merupakan variabel yang 

dipengaruhi dan tergantung dari variabel independen. Pada penelitian ini, 

kualitas hidup lansia yang berperan sebagai variabel dependen. Penelitian ini 

juga memiliki variabel perancu, yaitu umur, jenis kelamin, agama, pendidikan 

terakhir, status perkawinan, pekerjaan sebelumnya. Variabel perancu 

merupakan variabel yang berhubungan dengan variabel bebas dan variabel 

terikat, tetapi bukan merupakan variabel antara.
41
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: Variabel yang diteliti 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep
30,37

 

B. Hipotesis 

Ho: tidak ada hubungan kebutuhan spiritual dengan kualitas hidup pada lansia 

di Panti Wredha kota Semarang.  

Ha: Ada hubungan kebutuhan spiritual dengan kualitas hidup pada lansia di 

Panti Wredha kota Semarang. 

C. Jenis dan Rancangan Penelitian 

       Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif non-eksperimental. 

Metode penelitian ini bersifat deskriptif korelasional dengan menggunakan 

pendekatan cross sectional. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan 

variabel penelitian dengan cara mengamati, menjelaskan dan 

mendokumentasikan aspek tertentu yang terjadi secara alami dan diawali oleh 

Variabel Bebas Variabel Terikat 

Kualitas hidup: 

1. Dimensi fisik 

2. Dimensi psikologis 

3. Dimensi hubungan sosial 

4. Dimensi lingkungan 

Kebutuhan spiritual: 

1. Diri sendiri 

2. Sesama 

3. Lingkungan 

4. Tuhan  

Karakteristik individu: 

1. Umur 

2. Jenis  kelamin 

3. Agama 

4. Pendidikan terakhir 

5. Status perkawinan 

6. Pekerjaan sebelumnya 

Variabel Perancu 
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perumusan suatu hipotesis. Rancangan deskriptif korelasional ini 

mengidentifikasi hubungan antara variabel penelitian pada satu waktu 

tertentu.
40

 Penelitian dengan pendekatan cross sectional merupakan penelitian 

yang dilakukan dengan cara mengukur variabel penelitian dalam sekali waktu 

atau pada saat bersamaan.
42

 Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui 

hubungan antara pemenuhan kebutuhan spiritual terhadap kualitas hidup pada 

lansia di Panti Wredha kota Semarang. 

D. Populasi Penelitian 

       Populasi adalah wilayah generalisasi yang meliputi objek atau subjek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari.
41

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah lansia dengan usia lebih dari 59 tahun yang tinggal di Panti Wredha 

kota Semarang. Populasi ini dibedakan menjadi empat tempat panti yaitu Panti 

Wredha Harapan Ibu, PSTW Bethany, Panti Wredha Pucang Gading dan 

Wisma Lansia Harapan Asri. Jumlah lansia di Panti Wredha Harapan Ibu 

sebanyak 38 orang, PSTW Bethany sebanyak 42 orang, Panti Wredha Pucang 

Gading 80 orang dan Wisma Lansia Harapan Asri sebanyak 54 orang, 

sehingga total keseluruhan dari populasi penelitian ini yaitu sebanyak 214 

orang. 

E. Sampel Penelitian 

1. Kriteria Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih dengan cara tertentu 

sehingga dapat mewakili seluruh populasi. Penentuan kriteria sampel 
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sangat membantu peneliti untuk mengurangi bias hasil penelitian.
41

 

Kriteria sampel pada penelitian ini meliputi kriteria inklusi dan eksklusi. 

a. Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi adalah karakteristik dari subjek penelitian yang 

memenuhi syarat sebagai sampel yang diteliti.
42 

Kriteria inklusi dalam 

penelitian ini antara lain: 

1) Lansia berusia 60 - 110 tahun  

2) Tinggal di Panti Wredha Harapan Ibu/Bethany/Pucang 

Gading/Harapan Asri 

b. Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi adalah menghilangkan subjek penelitian karena tidak 

memenuhi syarat sebagai sampel penelitian.
42

 Kriteria eksklusi dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) Mengalami gangguan komunikasi 

2) Mengalami gangguan kognitif 

2. Besar Sampel 

Besar minimum sampel yang dibutuhkan untuk jumlah populasi < 10.000 

dapat ditentukan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:43 

𝑛 =  
N

1 + N(d)2
 

Keterangan: 

n : jumlah sampel 

N : jumlah populasi 

d : tingkat signifikansi (p) atau kelonggaran dan ketidaktelitian 



39 

 

karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir, 

misalnya 2%, 5%, 10% 

Sehingga didapatkan perhitungan sebagai berikut: 

𝑛 =  
214

1 + 214(0.05)2
=

214

1,535
 = 139,41 (dibulatkan menjadi 140)  

Hasil yang diperoleh dari perhitungan rumus di atas dengan tingkat 

kelonggaran sebesar 5% yaitu jumlah minimal sampel pada penelitian ini 

adalah 140 orang. 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah proses seleksi sampel yang digunakan dalam 

penelitian dari total populasi yang ada untuk mewakili keseluruhan 

populasi.
40 

Teknik sampling yang digunakan adalah consecutive sampling. 

Consecutive sampling yaitu pemilihan sampel dengan cara menetapkan 

subjek, kemudian semua sampel yang ada dan memenuhi kriteria 

penelitian dimasukkan dalam penelitian sampai kurun waktu tertentu, 

sehingga jumlah responden yang diperlukan dapat terpenuhi.
41

  

F. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

       Penelitian ini dilakukan di Panti Wredha yang ada di kota Semarang, 

yaitu Panti Wredha Harapan Ibu, PSTW Bethany, Panti Wredha Pucang 

Gading dan Wisma Lansia Harapan Asri. Alasan pemilihan tempat 

penelitian yaitu adanya fenomena berbagai masalah yang dikeluhkan oleh 

lansia mengenai kehidupan, serta kurangnya perhatian lansia mengenai 

pemenuhan aspek spiritual, faktor lingkungan tempat tinggal lansia juga 
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mendukung tingginya prevalensi rendahnya kualitas hidup dan kebutuhan 

spiritual lansia. Selain itu, populasi lansia juga cukup banyak dan berada 

di suatu tempat tertentu, tempatnya mudah dijangkau oleh peneliti, dan 

belum ada penelitian yang sama sebelumnya di Panti Wredha Harapan 

Ibu, PSTW Bethany, Panti Wredha Pucang Gading dan Wisma Lansia 

Harapan Asri. 

2. Waktu Penelitian 

       Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret-Juli 2016. 

Pelaksanaannya dimulai dari pengambilan data awal penelitian pada bulan 

Maret – April 2016, kemudian penyusunan proposal penelitian bulan 

Maret – April 2016, penyebaran kuesioner dan pengolahan data  

dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2016, kemudian penyusunan laporan 

hasil penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2016. 

G. Variabel Penelitian, Definisi Operasional dan Skala Pengukuran 

Tabel 3.1 Variabel Penelitian, Definisi Operasional dan Skala Pengukuran 

Variabel 

Penelitian 

Definisi 

Operasional 

Alat dan 

Cara Ukur 
Hasil Ukur 

Skala 

Ukur 

Demografi 

Responden: 

1. Umur 

 

 

 

 

 

2. Jenis  

kelamin 

 

 

 

Data diri 

responden dilihat 

mulai dari 

tanggal lahir 

seseorang   

 

 

 

Data diri 

responden yang 

dilihat dari 

perbedaan gender 

antara laki-laki 

Dihitung dari 

pembagian usia 

menurut 

Organisasi 

Kesehatan Dunia 

(WHO)
3
 

 

 

Kuesioner 

karakteristik 

responden: jenis 

kelamin 

1. usia pertengahan 

(45-59 tahun)  

2. lanjut usia (60-74 

tahun)  

3. lanjut usia tua (75-

90 tahun)  

4. usia sangat tua (>90 

tahun)
3
 

1. Laki-laki 

2. Perempuan 

 

 

 

Rasio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 
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3. Agama 

 

 

 

 

 
 

4. Pendidika

n terakhir 
 

 

 

 

 

 
 

 

5. Status 

perkawina

n 
 

 
 

6. Pekerjaan 

sebelumny

a 

dan perempuan 

Data diri 

responden yang 

dilihat dari 

kepercayaan 

agama yang 

dianut 

Data diri 

responden yang 

diukur dari 

jenjang 

pendidikan 

formal terakhir 

yang ditempuh 

seseorang 

Data diri 

responden yang 

dilihat dari status 

pernikahan 

seseorang 

Data diri 

responden yang 

dilihat 

daripekerjaan 

terakhir yang 

dimiliki 

 
 

Kuesioner 

karakteristik 

responden: agama 

 
 

 

Kuesioner 

karakteristik 

responden: 

pendidikan 

terakhir 

 

 
 

Kuesioner 

karakteristik 

responden: status 

perkawinan 
 

 

 

 

Kuesioner 

karakteristik 

responden: 

pekerjaan 

sebelumnya 

 

1. Islam 

2. Kristen 

3. Katolik 

4. Hindu 

5. Budha 

6. Konghucu 
 

1. Tidak tamat SD 

2. Tamat SD 

3. Tamat SMP 

4. Tamat SMA 

5. Tamat Sarjana/ 

Diploma 

6. Tidak sekolah 
 

 

1. Menikah 

2. Tidak menikah 

3. Janda 

4. Duda 
 

 

 

 

1. PNS  

2. Swasta  

3. Petani  

4. Buruh/Karyawan  

5. Tidak bekerja 

6. Lainnya 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 
 

Nominal 

Variabel 

bebas: 

Kebutuhan 

spiritual 

Kebutuhan 

spiritual 

merupakan 

kebutuhan lansia 

meliputi 

hubungan dengan 

diri sendiri, 

sesama, 

lingkungan dan 

Tuhan 

Kuesioner 

Kebutuhan 

Spiritual yang 

dibuat oleh 

peneliti 

menggunakan 

Skala Likert 

sebanyak 26 item 

pertanyaan 

dengan rincian 

skor: 1= tidak 

pernah, 2 = 

kadang-kadang, 

3= sering, 4= 

selalu 

1. Kebutuhan 

spiritual lansia 

terpenuhi, apabila 

nilai yang 

diperoleh 

responden x ≥ 

66,17  

2. Kebutuhan 

spiritual lansia 

tidak terpenuhi, 

apabila nilai x < 

66,17
 43

 

Ordinal  



42 

 

Variabel 

terikat: 

Kualitas 

hidup 

Kualitas hidup 

para lansia yang 

tinggal di Panti 

Wredha yang 

meliputi dimensi 

fisik, dimensi, 

psikologis, 

dimensi 

hubungan sosial 

dan dimensi 

lingkungan 

Kuesioner 

WHOQOL-BREF 

menggunakan 

Skala Likert lima 

poin (1-5) dan 

empat macam 

pilihan jawaban, 

jumlah 

pertanyaan 

sebanyak 26 

item
36

 

1. Kualitas hidup 

lansia baik, apabila 

nilai yang 

diperoleh 

responden x ≥ 

79,76  

2. Kualitas hidup 

lansia kurang baik, 

apabila nilai x < 

79,76 
43

  

Ordinal  

 

H. Alat Penelitian dan Cara Pengumpulan Data 

1. Alat/ Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan 

peneliti untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut sistematis dan 

dapat mempermudah peneliti.
44

 Kuesioner adalah instrumen penelitian 

yang digunakan oleh peneliti. Kuesioner merupakan alat ukur berupa 

daftar pertanyaan yang telah disusun mengacu pada variabel penelitian 

yang dijawab oleh responden. Jenis kuesioner yang digunakan adalah 

kuesioner tertutup, dimana responden tinggal memilih dengan cara 

memberikan tanda checklist pada pilihan jawaban yang dikehendaki.
40 

Penelitian ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu kuesioner data demografi, 

kuesioner kebutuhan spiritual dan kuesioner kualitas hidup lansia. 

a. Kuesioner A (Kuesioner karakteristik responden) 

       Kuesioner ini terdiri atas hal-hal yang berkaitan dengan identitas 

responden berupa data demografi. Data tersebut meliputi nama 

(inisial), umur responden, jenis kelamin, agama, pendidikan terakhir, 

status perkawinan, dan juga pekerjaan sebelumnya. 
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b. Kuesioner B (Kuesioner Kebutuhan Spiritual) 

       Kuesioner yang digunakan pada kuesioner B adalah kuesioner 

kebutuhan spiritual lansia yang dibuat sendiri oleh peneliti, meliputi 

hubungan dengan diri sendiri, sesama, lingkungan dan Tuhan. 

Kueisioner ini terdiri dari 25 item pertanyaan favorable menggunakan 

skala Likert. Terdapat 4 skor jawaban dengan rincian 1= tidak pernah, 

2 = kadang-kadang, 3= sering, 4= selalu 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Kuesioner Kebutuhan Spiritual Lansia 

No. Sub variabel Item pertanyaan 
Jumlah item 

pertanyaan 

1. Hubungan dengan diri 

sendiri 

1,2,3,4,5,6,7 7 

2. Hubungan dengan sesama 8,9,10,11,12,13 6 

3. Hubungan dengan 

lingkungan 

14,15,16,17,18,19 6 

4. Hubungan dengan Tuhan 20,21,22,23,24,25 6 

 

c. Kuesioner Kualitas Hidup WHOQOL-BREF (World Health 

Organization Quality of Life-BREF) 

       Instrumen WHOQOL-BREF ini merupakan rangkuman dari 

World Health Organization Quality Of Life (WHOQOL) –100, dan 

terdiri dari 26 item pertanyaan.
45

 WHOQOL-BREF ini berisi tentang 

aspek-aspek kualitas hidup, yaitu meliputi dimensi fisik, dimensi, 

psikologis, dimensi hubungan sosial dan dimensi lingkungan.
36

 

       Kuesioner ini terdiri dari dua bagian yang berasal dari kualitas 

hidup secara menyeluruh (pertanyaan nomor 1 dan 2) dan kesehatan 

secara umum. Semua pertanyaan berdasarkan pada Skala Likert lima 
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poin (1-5) dan empat macam pilihan jawaban yang fokus pada 

intensitas, kapasitas, frekuensi dan evaluasi. Instrumen ini juga terdiri 

atas pertanyaan positif, kecuali pada tiga pertanyaan yaitu nomor 3,4, 

dan 26 yang bernilai negatif. Pada penelitian ini skor tiap domain (raw 

score) ditransformasikan dalam skala 0-100.
45

 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Kuesioner Kualitas Hidup 

No. Sub variable Item pertanyaan 
Jumlah item 

pertanyaan 

1. Dimensi fisik 3,4,10,15,16,17,18 7 

2. Dimensi psikologis 5,6,7,11,19,26 6 

3. Dimensi sosial 20,21,22 3 

4. Dimensi lingkungan 8,9,12,13,14,23,24,25 8 

 

2. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

       Uji validitas merupakan indeks yang digunakan untuk menunjukan 

bahwa instrumen penelitian benar-benar dapat mengukur setiap 

variabel penelitian. Sebuah instrumen dapat dikatakan valid apabila 

instrumen tersebut mampu mengungkapkan data dari variabel yang 

diteliti secara tepat.
46

 Pada penelitian ini, peneliti melakukan uji 

validitas pada Kuesioner Kebutuhan Spiritual Lansia. Sedangkan uji 

validitas kuesioner WHOQOL-BREF dilakukan oleh penelitian 

sebelumnya. Instrumen yang sudah diuji cobakan kemudian dilakukan 

perhitungan korelasi antara skor masing-masing item dengan skor total 

menggunakan rumus pearson product moment.
40

  

       Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan dua uji validitas, 

yaitu uji content validity dan construct validity pada responden.
41

 Uji 
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content validity dilakukan oleh dua orang ahli (expert) untuk 

memberikan saran dan masukannya terhadap setiap item pertanyaan 

dalam kuesioner. Dua orang ahli yang menguji content validity 

kuesioner penelitian ini adalah Ns. Diyan Yuli Wijayanti, S.Kep., 

M.Kep dan Ns. Nurullya Rachma,S.Kep. M.Kep.Sp.Kep.Kom. Hasil 

uji expert didapatkan bahwa terdapat perbaikan kata di beberapa item, 

serta penambahan satu item pernyataan pada hubungan dengan 

sesama. Setelah pengujian content validity selesai, dilanjutkan dengan 

uji coba kuesioner (construct validity) pada responden berjumlah 30 

orang. Uji validitas kuesioner penelitian ini dilakukan di Panti Wredha 

Wening Wardoyo, Ungaran. Instrumen yang sudah diuji cobakan 

kemudian dilakukan perhitungan korelasi antara skor masing-masing 

item dengan skor total menggunakan rumus pearson product moment, 

yaitu:
40 

 

𝑟𝑥𝑦 =
n  𝑥𝑦 −   𝑥 𝑦 

 { 𝑥2 − ( 𝑥)2} {𝑛 𝑦2 − ( 𝑦)2}
 

Keterangan: 

rxy atau rhitung : koefisien korelasi product moment 

n    : jumlah responden 

X    : skor item pertanyaan 

Y    : skor total 

xy   : skor pertanyaan dikalikan skor total 

       Valid tidaknya instrumen dapat dilihat melalui perbandingan dari 

nilai r hitung dan r tabel. Instrumen dikatakan valid jika r hitung ≥ r 

tabel. Jika rh (r hitung) ≤ rt (0,361) berarti instrumen tidak memenuhi 
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uji validitas.
47

 
 
Uji validitas dari kuesioner kebutuhan spiritual lansia 

didapatkan hasil nilai r hitung lebih besar dari r tabel (r tabel untuk n = 

30 adalah 0,361), yaitu memiliki nilai antara 0.372-0,721 hal ini 

menyatakan bahwa semua item pada kuesioner valid dan dapat 

digunakan. 

       Kuesioner WHOQOL-BREF telah diuji kevalidannya oleh peneliti 

sebelumnya, salah satunya adalah Wardhani dengan cara menghitung 

korelasi skor masing-masing item dengan skor dari masing-masing 

dimensi WHOQOL-BREF. Hasil yang didapat adalah ada hubungan 

yang signifikan antara skor item dengan skor dimensi (r = 0,409 – 

0,850) sehingga dapat dinyatakan bahwa alat ukur WHOQOL-BREF 

valid dalam mengukur kualitas hidup.
45

 

b. Uji Reliabilitas 

       Reliabilitas diartikan sebagai kemampuan dari instrumen untuk 

mengukur konsistensi dan stabilitas nilai hasil skala pengukuran 

tertentu.
48

 Teknik uji realibilitas yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan Alpha Cronbach dengan bantuan program komputer.
48
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       Reliabitas suatu instrumen dikatakan baik jika Alpha Chronbach 

> 0,06. Sebagai patokan suatu kuesioner, dapat ditentukan ukuran 

indeks reliabilitas, yaitu tidak reliabel (0,00 – 0,02), kurang reliabel 

(0,20 – 0,40), reliabel (0,40 – 0,60), cukup reliabel (0,60 – 0,80), dan 

sangat reliabel (0,80 – 1,00).
49 

       Uji realibitas pada kuesioner kebutuhan spiritual lansia  dilakukan 

di Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia Wening Wardoyo Ungaran 

dengan jumlah responden 30 orang yang memiliki karateristik 

mendekati dari sampel penelitian yaitu sama-sama merupakan panti 

wredha yang berada di Semarang. Uji reliabilitas menyatakan bahwa 

item tiap kuesioner sangat reliabel dengan nilai α > konstanta (0,6) 

dengan nilai Alpha Chronbach 0,881. Nilai alpha kuesioner 

WHOQOL-BREF adalah 0,8756, sehingga dapat dikatakan bahwa alat 

ukur WHOQOL-BREF reliabel.
45

 

3. Cara Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan cara menyebar 

kuesioner pada responden yang telah terpilih, yaitu lansia di panti wredha 

kota Semarang. Prosedur pengumpulan data penelitian ini dibagi menjadi 

dua, yaitu: 

a. Prosedur administratif 

Prosedur administratif penelitian meliputi pengajuan surat izin 

penelitian kepada Ketua Jurusan Keperawatan FK Undip yang 

ditujukan untuk Pamti Wredha Harapan Ibu, PSTW Bethany, Panti 
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Wredha Pucang Gading dan Wisma Lansia Harapan Asri. 

Pengumpulan data dapat dilaksanakan setelah mendapat perijinan 

penelitian dari Kepala Jurusan Keperawatan FK Undip. 

b. Prosedur teknis 

1) Peneliti menyerahkan surat ke Badan Penanaman Modal Daerah 

(BPMD) Kota Semarang 

2) Peneliti kemudian menyerahkan surat rekomendasi dari BPMD 

Kota Semarang ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 

3) Surat ijin penelitian dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 

kemudian diserahkan ke masing-masing Panti Wredha yang 

dipilih.  

4) Peneliti melakukan koordinasi dengan pihak panti tempat 

penelitian. 

5) Peneliti menjelaskan tujuan dan prosedur penelitian serta meminta 

persetujuan responden untuk berpartisipasi dalam penelitian ini 

pada lembar informed consent yang diberikan kepada lansia. 

6) Kuesioner dibagikan oleh peneliti pada responden selama 11 hari, 

responden dibagi menjadi 4 kloter berdasarkan masing-masing 

tempat panti 

7) Setelah kuesioner diisi oleh responden, peneliti mengecek kembali 

apakah ada bagian kuesioner yang belum terisi 
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8) Setelah kuesioner sudah lengkap dan tidak ada yang kosong, 

peneliti mengolah data yang didapat dengan menggunakan 

program komputer. 

I. Teknik Pengolahan dan Analisa Data 

1. Pengolahan Data 

Pengelolahan data dilakukan untuk memperoleh data atau ringkasan dari 

data mentah sebelum dilakukan proses analisa data. Proses pengolahan 

data yaitu sebagai berikut:
50,51

  

a. Editing 

Pada langkah ini dilakukan evaluasi kelengkapan, konsistensi dan 

kesesuaian antara kriteria data dengan keperluan untuk menguji 

hipotesis atau menjawab tujuan penelitian. 

b. Coding 

Langkah ini dilakukan dengan pemberian kode untuk membedakan 

berbagai macam karakter data. Pemberian kode diperlukan untuk 

mengolah data secara manual, baik menggunakan kalkulator maupun 

komputer. 

Tabel 3.4 Coding 

Variabel Hasil Penelitian Coding 

Umur 

 

usia pertengahan (45-59 tahun)  1 

lanjut usia (60-74 tahun)  2 

lanjut usia tua (75-90 tahun)  3 

usia sangat tua (>90 tahun)  4 

Jenis  kelamin Laki-laki 1 

Perempuan 2 

Agama Islam 1 

Kristen 2 

Katolik 3 
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Hindu 4 

Budha 5 

Konghucu 6 

Pendidikan terakhir Tidak tamat SD 1 

Tamat SD 2 

Tamat SMP 3 

Tamat SMA 4 

Tamat Sarjana/ Diploma 5 

Tidak sekolah 6 

Status perkawinan Menikah 1 

Tidak menikah 2 

Janda 3 

Duda 4 

Pekerjaan sebelumnya PNS  1 

Swasta 2 

Petani  3 

Buruh/Karyawan  4 

Tidak bekerja 5 

Lainnya 6 

Kebutuhan spiritual 

lansia  

Tidak terpenuhi  0 

Terpenuhi 1 

Kualitas hidup lansia Kurang baik  0 

Baik 1 

 

c. Tabulasi data 

Tujuan dilakukan tabulasi untuk menghitung data tertentu secara 

statistik. Data-data penelitian yang didapat dimasukan ke dalam tabel 

sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 

d. Entry data 

Setelah data dikelompokan pada kriteria tertentu, selanjutnya adalah 

dilakukan pemasukan data secara manual atau melalui pengelolaan 

komputer. 
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e. Cleaning 

Langkah ini peneliti pelakukan pengecekan untuk mengetahui adanya 

kesalahan atau kekurangan selama proses pengolahan data. 

2. Analisis Data 

Analisa data yang digunakan pada penelitian ini yaitu: 

a. Analisa univariat 

       Analisa univariat dilakukan untuk mendeskripsikan data secara 

sederhana mengenai karakteristik masing-masing variabel yang 

diteliti.
52

 Data yang dianalisis pada penelitian ini adalah kebutuhan 

spiritual dan kualitas hidup lansia yang ada di panti wredha kota 

Semarang. Data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan 

alat bantu komputer dan ditampilkan dalam bentuk distribusi 

frekuensi. Analisa ini berbentuk gambaran tabel berdasarkan kategori 

kebutuhan spiritual dan kualitas hidup lansia di Panti Wredha. 

b. Analisa bivariat 

       Analisa bivariat dilakukan untuk menjelaskan hubungan antara 

dua variabel yaitu variabel independen dan dependen.
50

 Rumus yang 

digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan atau hubungan 

antara variabel yang berskala ordinal maupun nominal dengan jumlah 

sampelnya lebih besar dari 30 orang (n > 30) yaitu menggunakan uji 

statistik chi-square.
40

 Hubungan yang ingin diketahui peneliti adalah 

hubungan antara kebutuhan spiritual dengan kualitas hidup lansia di 

panti wredha kota Semarang 
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Chi square merupakan uji non parametrik yang mempunyai syarat 

agar dapat digunakan untuk menguji keterkaitan variabel penelitian. 

Syarat uji chi-square adalah sel yang mempunyai frekuensi harapan 

kurang dari 5, maksimal 20% dari jumlah sel.
53

  

Kesimpulan apakah ada hubungan antara kedua variabel dapat 

diketahui dengan melihat nilai probabilitas (p valoue), apabila nilainya 

<0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima, yang berarti tidak terdapat 

hubungan antara kedua variabel.
43

 

J. Etika Penelitian 

Etika penelitian dalam keperawatan merupakan hal yang sangat penting 

karena penelitian keperawatan berhubungan langsung dengan manusia. Etika 

yang perlu dan harus diperhatikan antara lain:
51,53

 

1. Informed Consent pada Lansia 

Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan 

responden penelitian. Informed consent diberikan kepada lansia sebelum 

penelitian dilaksanakan dengan memberikan lembar persetujuan untuk 

menjadi responden. Hal ini bertujuan agar subyek mengerti maksud dan 

tujuan dari penelitian. Jika calon responden bersedia diteliti, maka mereka 

diminta untuk menandatangani lembar persetujuan tersebut. 

2. Anonymity (Kerahasiaan Nama) 

Anonymity merupakan masalah etika dalam keperawatan dengan cara tidak 

memberikan nama responden pada lembar alat ukur dan hanya 
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memberikan kode pada lembar pengumpul data atau hasil penelitian yang 

disajikan. 

3. Confidentiality (Kerahasiaan) 

Confidentiality berarti menjamin kerahasiaan dari hasil penelitian baik 

informasi maupun masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang telah 

dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti. 

4. Beneficience (Manfaat) 

Prinsip etika penelitian ini adalah memberikan manfaat semaksimal 

mungkin dengan resiko seminimal mungkin. Prinsip ini juga mencakup 

tidak melakukan hal-hal yang berbahaya bagi responden penelitian. 

5. Nonmaleficience (Keamanan) 

Peneliti memperhatikan segala unsur yang dapat membahayakan dan hal-

hal yang dapat merugikan responden mulai dari awal penelitian. 

6. Veracity (Kejujuran) 

Peneliti memberikan penjelasan kepada responden terkait informasi 

penelitian yang dilakukan. Hal ini dikarenakan penelitian yang dilakukan 

berhubungan dengan aspek dalam diri responden, sehingga responden 

berhak untuk mengetahui segala informasi penelitian. 

7. Justice (Keadilan) 

Peneliti memberikan perlakuan yang sama pada setiap responden tanpa 

membeda-bedakan. 

 

 


