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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. DESAIN PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan korelasional yang menggunakan teknik analisa regresi sederhana, 

yaitu merupakan penelitian yang memiliki satu variabel X dan satu variabel Y 

(Agung, 2016). Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengukur pengaruh dua 

variabel yiatu Resiliensi (X) terhadap Post Traumatic Growth (Y) pada 

penderita Diabetes Mellitus. 

B. IDENTIFIKASI VARIABEL PENELITIAN 

Variabel yang diginakan dalam penelitian ini adalah: 

Variabel Independen (X)  : Resiliensi 

Variabel Depeden (Y)  : Post Traumatic Growth  

C. DEFINISI OPERASIONAL 

1. Post Traumatic Growth (PTG) 

Post traumatic growth merupakan pengalaman perubahan 

pemikiran dan perilaku penderita Diabetes Mellitus kearah yang lebih 

positif sebagai akibat dari perjuangan yang menantang dalam menghadapi 

situasi yang tidak menyenangkan terkait penyakit Diabetes Mellitus yang 

diderita dalam kehidupannya. Penderita Diabetes Mellitus yang mampu 

mencapai Post Traumatic Growth adalah penderita DM yang mampu 

menjadikan perubahan serta aktivitas-aktivitas baru dalam situasi 

kehidupan yang sulit sebagai suatu pengalaman perubahan kehidupan 
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menjadi lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat melalui skor pada skala Post 

Traumatic Growth  berdasarkan aspek Post Traumatic Growth  menurut 

Tedeschi dan Coulhoun (1996) yaitu berhubungan dengan orang lain, 

kemungkinan-kemungkinan baru atau prioritas hidup baru, perubahan 

pribadi, perubahan spiritual, dan apresiasi kehidupan atau penghargaan 

hidup.  

2. Resiliensi 

Resiliensi merupakan kemampuan dan kualitas pribadi yang 

dimiliki penderita Diabetes Mellitus dalam mengatasi, beradaptasi dan 

bertahan dalam  menghadapi kesulitan, trauma atau berada dalam kondisi 

yang tidak menyenangkan selama menjalani perubahan-perubahan pola 

hidup dan aktivitas-aktivitas baru selama menjalani pengobatan. Penderita 

diabetes mellitus yang resiliensi adalah penderita diabetes yang mampu 

menghadapi perubahan-perubahan pola yang dimilikinya sehingga akan 

membantu penderita DM untuk mampu mengontrol kadar gula darah yang 

dimilikinya dan akan memiliki kondisi kesehatan yang baik,  dapat dilihat 

melalui skor pada skala resiliensi berdasarkan aspek resiliensi menurut 

Connor dan Davidson (2003) yaitu kompetensi pribadi, standar yang tinggi 

dan keuletan, kepercayaan dalam naluri seseorang dan toleransi terhadap 

efek yang negatif, penerimaan positif terhadap perubahan dan hubungan 

yang baik dengan orang lain, kontrol dan pengaruh spiritual 
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D. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

1. Populasi penelitian 

Populasi penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek dan subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan 

(Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penderita 

Diabetes Mellitus di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru yang berjumlah 

703 pasien rawat jalan (Data dari Electronik Data Processing RSUD 

Arifin Achmad Pekanbaru, Januari-Maret 2017). 

2. Teknik sampling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu purposive sampling. Dimana sampel tidak dipilih secara acak 

melainkan sampel dipilih sesuai dengan karakteristik sampel. Menurut 

Idrus (2009) purposive sampling digunakan jika peneliti memiliki 

pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampel. Adapun 

kriteria subjek dalam pengambilan sampel yaitu: 

a. Penderita Diabetes Mellitus sesuai dengan diagnosis dokter yang 

melakukan pengobatan ke RSUD Arifin Achmad Pekanbaru 

b. Usia 40 tahun ke atas. Hal ini dikarenakan prevalensi tertinggi usia 

penderita DM adalah usia di atas 40 tahun. 

c.  Lama menderita minimal 6 bulan–5 tahun karena setelah 6 bulan 

pasien telah mengalami dan merasakan perubahan atau keluhan fisik 

dan psikis selama menderita diabetes selain itu juga dapat 
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dikategorikan sebagai individu yang telah mencapai post traumatic 

growth. 

d. Bersedia menjadi subjek penelitian tanpa paksaan.  

3. Sampel penelitian 

Sampel merupakan bagian atau wakil dari populasi yang akan 

diteliti. Jika subjeknya kurang dari 100 orang maka sebaiknya 

pengambilan subjek diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih 

dari 100 orang maka dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih 

(Arikunto, 2006). Sampel untuk tryout pada penelitian ini 20% dari 

populasi penelitian yaitu 141 orang penderita Diabetes Mellitus. Selain itu 

untuk sampel penelitian berjumlah 100 orang penderita Diabetes Mellitus 

di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru yang memenuhi karakteristik yang 

telah ditentukan. 

E. METODE PENGUMPULAN DATA 

Metode pengumpulan data menurut  Idrus (2009) merupakan cara untuk 

menjawab problematika penelitian yang telah dirumuskan dalam rancangan 

penelitian diperlukan data. Untuk memperoleh data yang dimaksud peneliti 

menggunakan skala, yaitu skala Resiliensi dengan skala Post Traumatic Growth.   

1. Alat Ukur 

a. Skala Resiliensi 

Dalam penyusunan skala Resiliensi, peneliti menggunakan skala The 

Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) oleh Connor dan Davidson 

yang dikembangkan pada tahun 2003. Skala ini di adaptasi dan 
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dimodifikasi dengan menerjemahkan dari bahasa inggris menjadi bahasa 

indonesia sesuai dengan kebutuhan penelitian. Skala CD-RISC memiliki 25 

butir pernyataan favorabel dengan menggunakan model skala Likert yang 

terdiri dari lima pilihan jawaban yaitu penyataan Sangat Sesuai (SS), 

Sesuai (S), Netral (N), Tidak Sesuai (TS) dan Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Skor aitem adalah SS = 4, S = 3, Netral = 2, TS = 1 dan STS = 0. Jumlah 

aitem terdiri dari 25 butir Blue Print dan sebaran aitem dapat dilihat pada 

tabel 3.1 sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Blue Print Skala Resiliensi (Untuk Try Out) 

No Aspek Favorabel Jumlah 

1 
Kompetensi pribadi, standar 

yang tinggi dan keuletan 
6, 12, 13, 17, 24 5 

2 

Kepercayaan dalam naluri 

seseorang dan toleransi 

terhadap efek yang negatif 

8, 15, 18, 20, 21, 25 6 

3 

Penerimaan positif terhadap 

perubahan dan hubungan 

yang baik dengan orang lain 

1, 2, 9, 10, 14 5 

4 Kontrol 4, 11, 19, 22, 23 5 

5 Pengaruh Spiritual 3, 5, 7, 16 4 

Jumlah 25 

 

b. Skala Post Traumatic Growth 

Dalam penyusunan skala Post Traumatic Growth, peneliti 

menggunakan skala Post-Traumatic Growth Inventori (PTGI) oleh 

Tadeschi, dan Calhoun (1996), yang berjumlah 21 butir pertanyaan 

favorabel. Skala ini diadaptasi dan dimodifikasi oleh penulis dalam bentuk 

menerjemahkan bahasa pada aitem dan penambahan jumlah aitem dari 21 
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menjadi 28 butir pernyataan favorabel yang mewakili lima aspek, 

penambahan aitem dilakukan agar dapat lebih mewakili dari aspek 

resiliensi untuk penelitian. Peneliti menambahkan 1 aitem pada aspek 

kemungkinan-kemungkinan atau perioritas baru yaitu nomor 22, 2 aitem 

pada aspek pertumbuhan pribadi yaitu nomor 23 dan 24, 3 aitem pada 

perubahan spiritual yaitu nomor 25, 26, 27 dan 1 aitem pada apresiasi 

kehidupan atau penghargaan hidup yaitu pada nomor 28. Skala disusun 

berdasarkan model skala Likert yang terdiri dari lima pilihan jawaban yaitu 

penyataan Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Netral (N), Tidak Sesuai (TS) 

dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Skor item adalah SS = 4, S = 3, Netral = 2, 

TS = 1 dan STS = 0. Terdapat lima aspek yang di ukur pada PTGI yaitu 

berhubungan dengan orang lain, kemungkinan-kemungkinan baru atau 

prioritas baru, pertumbuhan pribadi, perubahan spiritual, dan apresiasi 

kehidupan atau penghargaan hidup.  Jumlah  aitem yang digunakan 

berjumlah 28 butir dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Blue Print Skala Post Traumatic Growth (Untuk Try Out) 

No Aspek Favorabel Jumlah 

1 
Berhubungan dengan orang 

lain 
6, 8, 9, 15, 16, 20, 21 7 

2 
Kemungkinan-kemungkinan 

baru atau prioritas baru 
3, 7, 11, 14, 17, 22 6 

3 Pertumbuhan pribadi 4, 10, 12, 19, 23, 24 6 

4 Perubahan spiritual 5, 18, 25, 26, 27 5 

5 
Apresiasi kehidupan atau 

penghargaan hidup 
1, 2, 13,28 4 

Jumlah 28 
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2. Uji Coba Alat Ukur 

Dalam penelitian ini, baik skala resiliensi maupun skala post traumatic 

growth akan dilakukan uji coba terlebih dahulu sebelum digunakan untuk 

penelitian yang sebenarnya. Uji coba tersebut dilakukan untuk guna 

mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas suatu alat ukur. Uji coba alat ukur 

ini dilakukan pada penderita Diabetes Mellitus di RSUD Arifin Achmad 

Pekanbaru yang berjumlah 141 orang pasien rawat jalan. Setelah melakukan 

uji coba alat maka selanjutnya akan dinilai dan melakukan pengujian validitas 

dan reliabilitas menggunakan bantuan komputerisasi dengan aplikasi program 

Stasitical of Package for Social Sciences (SPSS) 24.0 for windows. 

F. VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

1. Validitas 

Validitas adalah pertimbangan yang paling utama dalam mengevaluasi 

kualitas tes sebagai instrumen ukur. Konsep validitas mengacu kepada 

kelayakan, kebermaknaan, dan kebermanfaatan inferensi tertentu yang dibuat 

berdasarkan skor hasil tes yang bersangkutan (Azwar, 2012). Uji validitas 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas isi (content validity). 

Azwar menjelaskan bahwa validitas isi adalah validitas yang diestimasi lewat 

pengujian terhadap isi tes dengan analisis rasional atau lewat profesional 

judgment. Validatas isi akan menunjukkan sejauh mana aitem-aitem dalam 

alat ukur mencakup keseluruhan kawasan isi yang hendak diukur.  

Azwar (2012) menjelaskan apabila aitem memiliki indeks daya 

diskriminasi sama dengan atau lebih besar dari pada 0,30 jumlahnya melebihi 
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aitem yang direncanakan untuk dijadikan skala, maka peneliti dapat memilih 

aitem-aitem yang memiliki indeks daya diskriminasi yang tertinggi. 

Sebaliknya, apabila jumlah aitem yang lolos tertanyata masih tidak mencukupi 

jumlah yang diinginkan, peneliti dapat mempertimbangkan untuk menurunkan 

kriteria dari 0,30 menjadi 0,25 sehingga jumlah aitem yang diinginkan dapat 

tercapai. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan daya diskriminasi diatas 

0,30. 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas mengacu pada keterpercayaan, keterandalan, keajegan, 

konsistensi, dan kestabilan. Menurut Azwar (2012) menjelaskan bahwa 

reliabilitas mampu menghasilkan data yang reliabel dan suatu proses 

pengukuran dapat dipercaya untuk mengetahui koefisien reliabilitas alat ukur 

dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan rumus Alpha Cronbach 

dengan bantuan komputasi program SPSS.  

Koefisien reliabilitas berada dalam rentang dari 0 sampai dengan 1, 

semakin tinggi koefisien reliabilitas mendekati angka 1 berarti semakin tinggi 

reliabilitas dan begitu sebaliknya koefisien yang mendekati angka 0 berarti 

semakin rendah reliabilitasnya (Azwar, 2012). Uji reliabilitas dalam penelitian 

dilakukan menggunakan bantuan komputerisasi Stasitical of Package for 

Social Sciences (SPSS) 24.0 for windows. 

Pada penelitian ini reliabilitas skala resiliensi dari 24 aitem yang valid 

adalah 0,924 dan reliabilitas skala post traumatic growth dari 28 aitem yang 
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valid adalah 0,947, dengan demikian dapat disimpulkan kedua alat ukur cukup 

reliabel karena keduanya hampir mendekati angka 1,00 

3. Indeks Daya Beda 

Indeks daya beda aitem merupakan koefesien yang menunjukkan 

bahwa fungsi aitem selaras dengan fungsi tes. Aitem yang memiliki indeks 

daya beda yang baik merupakan aitem yang konsistensi karena mampu 

menunjukkan perbedaan antar subjek pada aspek yang diukur dengan skala 

bersagkutan (Azwar, 2012). Menurut Azwar daya beda aitem adalah sejauh 

mana aitem mampu membedakan antara individu atau kelompok individu 

yang memiliki dan tidak memiliki atribut yang diukur.  

Sebagai kriteria pemilihan aitem berdasarkan korelasi aitem-total, 

biasanya digunakan batasan koefisien korelasi aitem total lebih besar dari atau 

sama dengan 0,30. Semua aitem yang mencapai koefisien korelasi minimal 

0,30 daya pembedanya dianggap memuaskan. Sebaliknya, apabila jumlah 

aitem yang lolos tertanyata masih tidak mencukupi jumlah yang diinginkan, 

peneliti dapat mempertimbangkan untuk menurunkan batas kriteria dari 0,30 

menjadi 0,25 sehingga jumlah aitem yang diinginkan dapat tercapai (Azwar, 

2012). Pada penelitian ini peneliti menyatakan aitem valid jika memenuhi 

batasan ≥ 0,30. Indeks daya beda aitem dilihat menggunakan bantuan 

komputerisasi Stasitical of Package for Social Sciences (SPSS) 24.0 for 

windows. 

Dari hasil perhitungan melalui komputerisasi, variabel resiliensi (X) 

diperoleh koefisien korelasi aitem total dari 25 aitem yang berkisar antara 
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0,263 sampai 0,696. Hasil analisis dari 25 aitem yang diuji cobakan, terdapat 

24 aitem yang valid karena memiliki koefisien korelasi aitem total di atas 

0.30, dan 1 item memiliki koefisien korelasi dibawah 0,30 dinyatakan gugur. 

Dari 24 aitem yang valid diperoleh koefisien korelasi aitem total berkisar 

0,384 sampai 0,691. Berikut blue print hasil uji indeks daya beda aitem skala 

resiliensi dapat dilihat pada tabel 3.3: 

Tabel 3.3  

Blue Print Skala Resiliensi (Hasil Try Out) 

No Aspek 
Favorabel 

Jumlah 
Valid Gugur 

1 
Kompetensi pribadi, standar 

yang tinggi dan keuletan 
6, 12, 13, 17, 24 - 5 

2 

Kepercayaan dalam naluri 

seseorang dan toleransi 

terhadap efek yang negatif 

8, 15, 18, 21, 25 20 6 

3 

Penerimaan positif terhadap 

perubahan dan hubungan 

yang baik dengan orang lain 

1, 2, 9, 10, 14 - 5 

4 Kontrol 4, 11, 19, 22, 23 - 5 

5 Pengaruh Spiritual 3, 5, 7, 16 - 4 

 Jumlah 24 1 25 

 

Berdasarkan hasil uji daya beda aitem yang valid dan gugur, maka 

disusun kembali blue print skala resiliensi, yang akan digunakan untuk 

penelitian. Aitem yang layak untuk penelitian berjumlah 24 aitem dari 25 

aitem pernyataan. Pada indikator kompetensi pribadi, standar yang tinggi dan 

keuletan terdapat 5 pernyataan. Pada indikator kepercayaan dalam naluri 

seseorang dan toleransi terhadap efek yang negatif terdapat 6 pernyataan. 

Pada indikator penerimaan positif terhadap perubahan dan hubungan yang 

baik dengan orang lain terdapat 6 pernyataan. Pada indikator kontrol terdapat 
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5 pernyataan  dan pada indikator pengaruh spiritual terdapat 4 pernyataan. 

Blue print skala resiliensi untuk penelitian yang dapat dilihat pada tabel 3.4: 

 Tabel 3.4  

Blue Print Skala Resiliensi (Untuk Penelitian) 

No Aspek Favorabel Jumlah 

1 Kompetensi pribadi, standar 

yang tinggi dan keuletan 
6, 12, 13, 17, 24 5 

2 
Kepercayaan dalam naluri 

seseorang dan toleransi 

terhadap efek yang negatif 

8, 15, 18, 21, 25 5 

3 
Penerimaan positif terhadap 

perubahan dan hubungan 

yang baik dengan orang lain 

1, 2, 9, 10, 14 5 

4 Kontrol 4, 11, 19, 22, 23 5 

5 Pengaruh Spiritual 3, 5, 7, 16 4 

Jumlah 24 

 

Selain itu, berdasarkan hasil perhitungan melalui komputerisasi, 

variabel Post Traumatic Growth (Y) diperoleh koefisien korelasi aitem total 

yang berkisar antara 0,325 sampai 0,804. Hasil analisis dari 28 aitem yang 

diuji cobakan, bahwa 28 aitem dinyatakan valid dan tidak ada aitem yang 

gugur karena memiliki koefisien korelasi aitem total di atas 0.30. Dari hasil 

koefisien korelasi tersebut dapat disusun kembali blue print skala post 

traumatic growth, yang akan digunakan untuk penelitian. Aitem yang layak 

untuk penelitian berjumlah 28 aitem dari 28 aitem pernyataan. Pada 

berhubungan dengan orang lain terdapat 7 pernyataan. Pada indikator 

kemungkinan-kemungkinan baru atau periorita baru terdapat 6 pernyataan. 

Pada indikator pertumbuhan pribadi terdapat 6 pernyataan. Pada indikator 

perubahan spiritual terdapat 5 pernayataan dan pada indikator apresiasi 



40 
 

kehidupan atau penghargaan hidup terdapat 4 pernyataan. Blue print skala 

resiliensi untuk penelitian yang dapat dilihat pada tabel 3.5: 

Tabel 3.5  

Blue Print Skala Post Traumatic Growth (Untuk Penelitian) 

No Aspek Favorabel Jumlah 

1 Berhubungan dengan orang lain 
6, 8, 9, 15, 16, 20, 

21 
7 

2 Kemungkinan-kemungkinan 

baru atau periorita baru 
3, 7, 11, 14, 17, 22 6 

3 Pertumbuhan Pribadi 4, 10, 12, 19, 23, 24 6 

4 Perubahan Spiritual 5, 18, 25, 26, 27 5 

5 Apresiasi kehidupan atau 

penghargaan hidup. 
1, 2, 13,28 4 

Jumlah 28 

 

G. ANALISIS DATA 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

regresi sederhana. Regresi sederhana yaitu  untuk mengetahui apakah variabel 

independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen 

(Y), (Agung, 2016). Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pengaruh 

Resiliensi terhadap Post Traumatic Growth (PTG) pada penderita Diabetes 

Mellitus. Analisa data dilakukan menggunakan bantuan komputerisasi aplikasi 

program SPSS 24.00 for windows. 

H. JADWAL PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, rincian 

jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut: 
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Tabel 3.6 

Jadwal Penelitian 

No Jenis Kegiatan Tanggal Pelaksanaan 

1 Seminar Proposal 22 Maret 2017 

2 Perbaikan Proposal 27 Maret – 25 April 2017 

4 Kaji Etik 05 Mei 2017 

3 Uji Coba (Try Out) 13 Mei 2017-16 Juni 2017 

4 Penelitian 20 Juni 2017-26 Juli 2017 

5 Pengelolaan Data Hasil Penelitian 01 Agustus 2017-26 Oktober 2017 

6 Seminar Hasil 22 November 2017 

7 Ujian Munaqasah  

 


