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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian untuk menganalisis hubungan antara 

tingkat depresi terhadap kualitas hidup lanjut usia. Penelitian tersebut 

merupakan penelitian kuantitatif non-eksperimental dengan jenis korelasional. 

Korelasional merupakan penelitian yang memiliki tujuan mengetahui 

hubungan antar variabel dengan statistik (Syaodih, 2010). Penelitian 

menggunakan pendekatan dekskriptif analitik yaitu melihat hubungan sebab-

akibat, pertanyaan tentang validitas dan pencarian hal-hal penting tentang 

hubungan tersebut dengan mendeskripsikan masing-masing variabel terlebih 

dahulu (Darmawan, 2013). Desain penelitian yang digunakan adalah Cross 

Sectional yang dilakukan dengan cara pengambilan data pada populasi dengan 

satu periode waktu tertentu (Darmawan, 2013). 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Panti Wredha Darma Bhakti Pajang Surakarta. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 04-09 April 2016. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan dari subjek yang diteliti dan 

diambil dengan kriteria yang sesuai dengan keinginan peneliti. Populasi 
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dibagi menjadi populasi total dan populasi target. Populasi total 

merupakan populasi yang memenuhi kriteria pertanyaan siapa, kapan dan 

dimana sedangkan populasi target merupakan populasi tersedia yang 

digunakan untuk penelitian (Wasis, 2008). Dalam penelitian ini, populasi 

total adalah seluruh lanjut usia (usia >60 tahun) di Indonesia yang tinggal 

di Panti Wredha tahun 2016. Sedangkan populasi target adalah seluruh 

lanjut usia (usia >60 tahun) yang tinggal di Panti Wredha Darma Bhakti 

Pajang Surakarta yaitu sejumlah 63 orang. 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dicuplik dengan 

memperhatikan keterwakilan populasi karena nantinya sampel digunakan 

untuk menebak karakteristik dari populasi (Hastono, 2013). Sampel dalam 

penelitian ini adalah lanjut usia yang tinggal di Panti Wredha Darma 

Bhakti Pajang Surakarta dengan jumlah yang ditentukan menggunakan 

jumlah populasi. Menurut Arikunto (2006), jika populasi kurang dari 100 

maka sampel diambil semua. Sampel dalam penelitian ini sejumlah 83 

orang. Tetapi 20 orang lanjut usia berada di isolasi sehingga tidak dapat 

menjadi responden. Kemudian ada 5 orang lanjut usia yang tidak bersedia 

untuk menjadi responden. Sehingga total sampel dalam penelitian ini 

sejumlah 58 orang. 

3. Sampling 

Teknik sampling merupakan teknik yang digunakan dalam 

pengambilan sampel (Wasis, 2008). Dalam penelitian ini, teknik yang 
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digunakan adalah total sampling yang artinya mengambil sampel dari 

keseluruhan populasi. 

D. Variabel Penelitian 

Darmawan (2013) menyebutkan dalam bukunya bahwa variabel 

merupakan hal apa saja yang ditentukan peniliti untuk diteliti dengan syarat 

memiliki variasi pada tiap-tiap objek. Variabel dibagi menjadi 2 yaitu: 

1. Variabel bebas atau variabel independen. Variabel tersebut dianggap 

sebagai variabel yang menyebabkan adanya variabel terikat. Dalam 

penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah tingkat depresi. 

2. Variabel terikat atau variabel independen. Variabel tersebut merupakan 

variabel yang menjadi akibat dari adanya variabel bebas. Dalam penelitian 

ini variabel terikat yang digunakan adalah kualitas hidup lanjut usia. 
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E. Definisi Operasional 

Tabel 3.1 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi operasional 

variabel 

Alat ukur Skala Kategori 

1. Tingkat 

Depresi  

Gangguan perasaan 

dimana seseorang 

merasa sedih yang 

berkelanjutan dan 

mendalam dengan 

gangguan perilaku. 

Kuesioner 

GDS 

(Geriatric 

Depression 

Scale) 

(Yesvage & 

Brink, 1983) 

 

Ordinal a. Normal: skor 0-4 

b. Depresi Ringan: 

skor 5-8 

c. Depresi sedang: 

skor 9-11 

d. Depresi berat: 

skor 12-15 

(Yesvage & 

Brink, 1983) 

2. Kualitas 

hidup 

Kemampuan lanjut 

usia dalam 

menjalankan fungsi 

dan tugasnya sehari-

hari. Penilaian 

kualitas hidup lanjut 

usia didasarkan pada 

4 dimensi yaitu : 

dimensi kesehatan 

fisik, kesejahteraan 

psikologis, hubungan 

sosial dan kesehatan 

lingkungan (WHO, 

2013) 

Kuesioner 

WHOQOL-

BREF 

 

Ordinal a. Kualitas hidup 

rendah: skor 10-

23 

b. Kualitas hidup 

sedang: skor 24-

36 

c. Kualitas hidup 

tinggi: skor 37-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Instrumen Penelitian 

1. Cara Pengumpulan Data 

Data yang akan digunakan untuk penelitian, dikumpulkan terlebih 

dahulu menggunakan instrumen penelitian (Notoatmodjo, 2012). 

Instrumen penelitian merupakan alat yang dipakai untuk mengumpulkan 
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data agar lebih mudah untuk diolah dengan hasil yang baik (Saryono, 

2011). Dalam penelitian ini, alat yang digunakan adalah kuesioner GDS 

dan WHOQOL-BREF yang didokumentasikan menggunakan alat tulis 

berupa lembar kuesioner dan bolpoin. 

2. Kuesioner 

a. GDS (Geriatric Depression Scale) (Yesavage & Brink, 1983) 

Tabel 3.2 Indikator Tingkat Depresi 

No Indikator Nomor Item Pertanyaan 

Favorable Unfavorable 

1 Minat aktivitas 2,12  

2 Perasaan sedih 9,15  

3 Perasaan sepi dan bosan 3,4  

4 Perasaan tidak berdaya  14 

5 Perasaan bersalah 6,8, 1,11 

6 Perhatian dan 

konsentrasi 

10  

7 Semangat dan harapan 

masa depan 

 5,7,13 

 

Ketentuan : Nilai 1 diberikan pada jawaban “ya”, dan 0 pada jawaban 

“tidak” untuk pertanyaan favorable dan nilai 1 diberikan pada jawaban 

“tidak” dan 0 pada jawaban “ya” untuk pertanyaan unfavorable. 

Interpretasi : 

Normal   : 0-4 

Depresi ringan : 5-8 

Depresi sedang : 9-11 

Depresi berat : 12-15 
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b. WHOQOL (World Health Organization Quality of Life) 

Tabel 3.3 Indikator Kualitas Hidup 

No Domain Item Penilaian Nomor Item 

Pertanyaan 

1 Kesehatan fisik Penyakit yang diderita, gangguan 

tidur, kelelahan, mobilitas, 

aktivitas, ketergantungan obat, 

bantuan medis, kapasitas kerja. 

1,2,5 dan 6 

2 Psikologis Perasaan positif, perasaan negatif, 

berfikir, belajar, mengingat dan 

konsentrasi, self esteem, 

penampilan dan gambaran 

jasmani, kepercayaan individu. 

3 dan 4 

3 Hubungan 

sosial 

Hubungan pribadi, dukungan 

sosial dan aktivitas seksual. 

7 

4 Lingkungan Kebebasan, keselamatan fisik dan 

keamanan, lingkungan rumah, 

sumber keuangan, kesehatan dan 

kepedulian sosial, peluang 

memperoleh keterampilan dan 

informasi baru, rekreasi, aktivitas 

lingkungan dan transportasi 

(WHO, 2013) 

8, 9 dan 10 

 

G. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Dalam penelitian tersebut, tidak dilakukan uji validitas maupun reliabilitas 

dikarenakan kuesioner yang digunakan yaitu GDS dan WHOQOL-BREF 

sudah dibakukan. Geriatric Depression Scale merupakan skala penilaian 

depresi pada lanjut usia yang diciptakan oleh Yesavage & Brink (1983) dalam 

Bahasa Inggris. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jeon (2014) tentang 
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validitas kuesioner Geriatric Depression Scale, didapatkan hasil bahwa 

kuesioner GDS memiliki tingkat sensitifitas 100% dan spesifisitas 66%. 

Sedangkan kuesioner WHOQOL-BREF untuk menilai kualitas hidup yang 

dibuat oleh WHO merupakan kuesioner berbahasa Inggris yang sudah 

diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Peneliti menggunakan modifikasi 

WHOQOL-BREF yang berisi 10 pertanyaan dan sudah di uji validitas oleh 

Suryani (2016). Hasil uji validitas menggunakan pearson product moment 

diperoleh nilai 0,361 dan uji reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach 

mendapatkan hasil 0,930. 

H. Etika Penelitian  

Peniliti sebaiknya mengerti tentang etika-etika yang harus dilakukan 

dalam jalannya penelitian meliputi : 

1. Inform Concent (Lembar Persetujuan) 

Lembar persetujuan dibuat untuk menyatakan ketersediaan 

responden. Dalam lembar tersebut berisi judul penelitian dan manfaat 

penelitian. Responden akan memberikan tanda tangan pada lembar 

tersebut jika bersedia dan peneliti tidak akan memaksa responden jika 

responden tidak bersedia. 

2. Anonimity (Tanpa Nama) 

Peneliti akan menjaga privasi dan kerahasiaan responden untuk 

melindungi hak-haknya. Peneliti hanya memberikan kode pada responden 

tanpa mencantumkan nama. 
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3. Confidentialy (Kerahasiaan) 

Dalam melakukan penelitian, data dan informasi yang didapat dari 

responden akan dirahasiakan kecuali pada angka tertentu yang digunakan 

sebagai laporan hasil penelitian. 

I. Analisa Data 

Analisis data merupakan pengelompokan dan tabulasi data berdasarkan 

variabel dan jenis responden, penyajian data pada setiap variabel yang diteliti, 

menghitung data untuk menjawab rumusan masalah dan menghitung data 

untuk menguji hipotesis yang telah dibuat (Sugiyono,2015). Analisis data 

dilakukan setelah data terkumpul semua. Data dianalisis melalui tahap-tahap 

editing, skoring, coding, tabulating dan entry data (Notoatmodjo, 2012) : 

1. Editing merupakan kegiatan cek data dan memperbaiki isi instrumen. 

2. Skoring adalah pemberian nilai pada masing-masing jawaban yang dipilih 

responden sesuai kriteria instrumen.  

3. Coding adalah mengubah data menjadi angka atau kode untuk 

mempermudah pengelompokan data. 

4. Tabulating yaitu mengelompokkan data berdasarkan variabel dan 

memasukkan ke dalam tabel. 

5. Entry data adalah memasukkan data kedalam aplikasi SPSS di komputer. 

Dalam penelitian ini, analisa yang digunakan yaitu: 

1. Analisa Univariat 

Merupakan pengukuran analisis pada satu variabel yang berupa 

distribusi frekuensi, mean, proporsi, standar deviasi, varians, median, 
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modus dan sebagainya untuk menguji kelayakan variabel tersebut dan 

untuk mengetahui gambaran data yang akan dijadikan sebagai bahan 

penelitian (Gani, 2015). Pada penelitan ini analisis univariat dilakukan 

pada masing-masing variabel meliputi  

a. Variabel bebas : Tingkat depresi 

b. Variabel terikat : Kualitas hidup 

2. Analisis Bivariat 

Merupakan analisis pada dua variabel. Analisis bivariat digunakan 

untuk menghubungkan variabel tingkat depresi dengan variabel kualitas 

hidup  (Gani, 2015). Dalam penelitian ini, analisis diuji menggunakan uji 

Rank Spearman yang terdapat pada aplikasi SPSS 16. Uji Rank Spearman 

digunakan untuk menguji hubungan dua variabel yang berskala ordinal 

dengan ordinal. Tingkat depresi merupakan variabel dengan skala ordinal 

dan kualitas hidup juga variabel dengan skala ordinal.  

J. Jalannya Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Panti Wredha Darma Bhakti Pajang 

Surakarta dengan tahap-tahap sebagai berikut:  

1. Pendahuluan 

Pada tahap pendahuluan, peneliti melakukan studi pendahuluan di 

Panti Wredha Darma Bhakti Pajang Surakarta untuk mengambil data awal 

dan melakukan survey. Peneliti melakukan penyusunan proposal 

penelitian yang dikonsulkan kepada dosen pembimbing. Proposal 

kemudian direvisi dan akan diperbaiki oleh peneliti. 
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2. Pelaksanaan 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 04-09 April 2016 di Panti 

Wredha Darma Bhakti Pajang Surakarta. Peneliti menggunakan teknik 

total sampling untuk pengambilan sampel. Peneliti datang ke Panti 

Wredha Darma Bhakti Pajang untuk memilih responden yang sesuai 

dengan kriteria sampel. Responden yang sudah sesuai, diberikan surat 

persetujuan bersedia menjadi responden untuk dibaca dan ditandatangani 

oleh responden yang bersedia. Dari jumlah total 63 responden, 58 

responden bersedia untuk mengisi kuesioner. 5 orang tidak dapat mengisi 

kuesioner karena tidak bersedia dan tidak memenuhi kriteria yang 

ditetapkan oleh peneliti. Setelah responden bersedia, peneliti memberikan 

kuesioner kepada responden. Peneliti mendampingi setiap responden 

dalam mengisi kuesioner karena responden merupakan lanjut usia. Banyak 

sekali lanjut usia yang tidak dapat membaca sehingga peneliti harus 

membacakan dan menjelaskan dengan telaten kepada lanjut usia sehingga 

membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan satu responden saja. 

Dalam melakukan penelitian, peneliti juga melakukan pendekatan khusus 

kepada lanjut usia agar lanjut usia dapat menjawab setiap pertanyaan pada 

kuesioner dengan nyaman. Setelah kuesioner terisi, peneliti mengecek 

jawaban responden dan melakukan validasi atas jawaban responden 

dengan membacakan kembali kuesioner yang telah terisi beserta 

jawabannya. Dalam melakukan kegiatan tersebut, peneliti dibantu oleh 

Ayu Suryani.  
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3. Penutup 

Setelah data terkumpul, data kemudian dimasukkan ke dalam tabel dan 

dianalisis menggunakan aplikasi SPSS setelah diberi kode masing-masing. 

Data yang diolah SPSS kemudian diinterpretasikan hasilnya dan ditulis 

dalam pembahasan pada bab IV.  

 

 

 

 

 

 

 

 


