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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Rancangan penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan kuantitatif deskriptif.  Desain penelitian yang 

digunakan  eksperimen single case design dengan desain A-B-A yang 

memiliki tujuan untuk mempelajari besarnya pengaruh dari suatu 

perilaku terhadap individu. Pengunaan desain A-B-A dalam 

pengolahan data digunakan untuk menganalisis terjadinya perubahan 

perilaku yaitu tingkat kecemasan subjek. Desain memiliki tiga tahap, A-

1 (Basline 1), B (treatment), dan A-2 (Basline 2) . Prosedur dasar 

adalah diawali subek penelitian diukur secara kontinyu pada kondisi 

Basline (A-1), kemudian diberikan Treatment (B),  pengukuran kembali 

pada Basline yang kedua (A-2) secara kontinyu pada periode tertentu 

(Sunanto, Takeuchi, & Nakata, Pengantar Penelitian dengan Subyek 

Tunggal, 2005). Kemudian diberikan  Follow up sebagai pengukuran 

akhir yang dilakukan setelah satu bulan treatment.  

Validitas penelitian mengunakan A-B-A, dengan 

memperhatikan beberapa hal yaitu, mendefinisikan perilaku yang dapat 

diukur secara akurat, melaksanakan pengukuran dan pencatatan data 

pada kondis basline (A) secara kontinyu sekurang-kurangnya 3 kali 

hingga level data diketahui dengan jelas, memberikan treatment (B) 
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setelah kondisi stabil, melakukan pengukuran target perilaku pada 

kondisi treatment (B) secara kontinyu sekurang-kurangnya 3 kali 

hingga level data menjadi stabil, kemudian dilakukan Follow up untuk 

melihat perubahan perilaku (ada perubahan, perubahan menetap, 

bergilir, atau tidak ada perubahan). 

 

B. Identifikasi Variabel 

Variabel Bebas (Independent) : Terapi Relaksasi Otot Progresif 

Variabel Tergantung (Dependent) : Kecemasan pada penderita 

kanker yang menjalani kemoterapi 

 

C. Populasi dan Teknik Sampling 

Penelitian ini menggunakan 3 subjek penelitian. Teknik 

pengambilan  menggunakan purposive sampling dan diambil 

berdasarkan karakteristik subjek penelitian ini yaitu: 

1. Pasien kanker yang mengalami kecemasan. 

2. Pasien kanker sudah pernah menjalani pengobatan kemoterapi 

minimal 1 kali. 

3. Pasien berada dalam tahap pengobatan kemoterapi atau pasien 

yang telah selesai menjalani sesi kemoterapi kemungkinan akan 

kembali menjalani kemoterapi.  
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D. Metode Pengukuran 

Pengukuran dalam penelitian ini mengunakan beberapa 

metode pengumpulan data yaitu: 

Pengukuran kecemasan 

BAI 

Disusun mengunakan terjemahan BAI. Pada setiap 

pertemuan, peserta pelatihan diukur dan dirating kecemasan dan 

tingkat rileks. Kecemasan diukur dengan skala Beck Anxiety Inventory 

(BAI). BAI yang digunakan adalah yang dikembangkan oleh Aaron 

Beck pada tahun 1988, BAI ini adalah skala pengukuran kecemasan 

secara umum yang terdiri dari 21 aitem. 21 aitem tersebut adalah 

aitem-aitem yang mengungkap aspek emosi, kognitif dan fisik. Masing-

masing aitem mempunyai 4 kemungkinan jawaban diantara 0-3. Norma 

yang digunakan adalah 0-7 pada kategori normal, 8-15 

mengindikasikan kecemasan ringan, 16-25 mengindikasikan 

kecemasan sedang, 26-63 mengindikasikan kecemasan berat (Chen, 

2008). 

Reliabilitas yaitu konsistensi internal untuk BAI = (Cronbach α = 

0,92), reliabilitas tes-tes ulang (1 minggu) untuk BAI = 0,75.  Validitas 

Beck Anxiety Inventory (BAI) berkorelasi dengan ukuran kecemasan (r 

= 0,48) secara signifikan lebih kuat dibandingkan dengan ukuran 

depresi (r = .25) dalam sampel kejiwaan. (Beck Anxiety Inventory, 

2019).  
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Beberapa penelitian Indonesia yang mengunakan skala BAI 

pada tahun 2016 penelitian mengenai  pengaruh terapi nyanyian 

(chanting) mantra om terhadap tingkat kecemasan pasien kanker yang 

dilakukan kemoterapi di ruang angsoka 2 RSUP Sanglah Denpasar 

dilakukan kepada 23 orang. Terdapat 20 orang responden mengalami 

penurunan tingkat kecemasan sedangkan tiga orang responden 

lainnya tidak mengalami penurunan tingkat kecemasan, penelitian tidak 

melakukan modifikasi skala pada pasien kanker (Sari, Antom, & 

Witarsa, 2016).  

Tabel 

Blue Print Skala BAI  

No Aspek Aitem Jumlah 

1 Fisiologis 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 
12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 21 

17 

2 Afeksi 4, 9, 11, 20 4 

Jumlah  21 

  

Skala relaksasi 

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur tingkat 

kondisi rileks adalah skala relaksasi. Pemberian form self report 

dilakukan saat baseline I, tritmen (setelah tritmen), dan baseline II. Hal 

ini ditujukan untuk mengetahui perbedaan kondisi rileks subjek selama 

penelitian. Skala relaksasi yang disusun berdasarkan urutan instruksi 

relaksasi untuk melihat efektifitas relaksasi pada masing-masing 

anggota tubuh. Skala relaksasi diberi 4 tingkatan skor antara 0 sampai 



41 
 

 
 

dengan 3. Semakin kecil skor maka ketegangan otot semakin rendah 

dan semakin rileks. Sangat rileks 0, rileks 1, tidak rileks 2, sangat tidak 

rileks 3 

 

E. Prosedur Penelitian  

1. Baseline 1 dilakukan untuk mengukur keparahan gejala kecemasan 

di awal sebelum dilakukan intervensi. Melakukan pengukuran 

sebanyak tiga kali. Hal ini dilakukan hingga didapatkan skor yang 

konsisten dari subjek penelitian sebelum diberikan intervensi. 

Pengukuran dengan memberikan skala kecemasan (BAI), serta 

skala relaksasi kepada subjek. 

2. Treatment (intervensi) yang diberikan berupa terapi relaksasi otot 

kepada pasien kanker yang menjalani kemoterapi. Terapi diberikan 

dalam 6 kali dalam waktu dua hari sekali dengan durasi waktu satu 

sesi sekitar 45-60 menit. Setelah pemberian intervensi, subjek 

penelitian diberikan skala kecemasan (BAI), dan skala relaksasi 

untuk mengukur keefektifan dari terapi yang telah dilakukan subjek. 

Proses latihan relaksasi otot progresif dilaksanakan kurang lebih 2-

4 minggu dibagi menjadi 6 sesi pelatihan. 

Pelatihan ini melibatkan satu orang trainer yaitu seorang berlatar 

belakang magister profesi psikologi klinis yang telah melakukan 

praktik kerja profesi, dan telah memahami modul dan materi 

pelatihan yang akan diberikan, menguasai metode penelitian dan 
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psikodiagnostik,  pernah menjadi fasilitator atau ko-fasilitator dalam 

pelatihan, bertugas memberikan terapi relaksasi otot progresif.  

Co-trainer yaitu peneliti sendiri yang berlatar belakang mahasiswa 

magister profesi psikologi klinis dewasa yang telah melakukan 

praktik kerja profesi, bertugas sebagai membantu trainer dalam 

memperlancar jalannya intervensi.  

Satu orang observer berlatar belakang sarjana psikologi yang 

bertugas mencatat hal-hal yang terungkap dalam penelitian. 

3. Baseline 2, dilakukan untuk mengukur tingkat perkembangan gejala 

kecemasan setelah pemberian intervensi selesai dan dihentikan. 

Pengukuran dilakukan sebanyak tiga kali dengan pemberian skala 

kecemasan (BAI) dan skala relaksasi. 

4. Follow up yaitu pengukuran setelah satu minggu intervensi 

dihentikan, pengukuran berupa pemberian skala kecemasan (BAI) 

dan skala relaksasi. Langkah ini merupakan sesi terakhir dari 

penelitian untuk melihat perubahan perilaku setelah intervensi (ada 

perubahan, perubahan menetap, bergilir, atau tidak ada 

perubahan). 
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F. Rancangan Intervensi 

1. Subjek diberikan kesempatan untuk mempelajari bagaimana cara 

menegangkan sekelompok otot tertentu kemudian melepaskan 

ketegangan otot tersebut. Teknik relaksasi dilakukan 45-60 menit.  

2. Subjek diminta mengambil posisi senyaman mungkin, menutup 

mata agar lebih kosentrasi dan tenang. 

3. Saat menegangkan kelompok otot dilakukan dalam hitungan 10 

detik dan kemudian melepaskannya selama kurang lebih 30 detik. 

Setiap gerakan dilakukan masing-masing dua kali. 

4. Relaksasi dimulai (Goldfried dan Davison  dalam Ramdhani & 

Putra, 2006) 

Gerakan  

1 Gerakan pertaman ditujukan untuk melatih otot 

tangan, dimulai dari menggenggam tangan kiri 

sambil membuat suatu kepalan. Partisipan dipandu 

untuk merasakan rileks selama 10 detik. Gerakan 

pada tangan kiri ini dilakukan dua kali sehingga 

partisipan dapat membedakan perbedaan antara 

ketegangan otot dan keadaan relaks yang dialami. 

Kemudian tangan kanan. 

2 Gerakan kedua adalah gerakan untuk melatih otot 

tangan bagian belakang. Partisipan diminta 

menekuk kedua lengan kebelakang pada 

pergelangan tangan sehingga jari-jari menghadap 

ke langit-langit dan otot-otot di tangan bagian 

belakang dan lengan bawah menegang.  

3 Gerakan ketiga adalah untuk melatih otot-otot 

Biceps. Otot biceps adalah otot besar yang 

terdapat di bagian atas pangkal lengan. Partisipan 

diminta menggenggam kedua tangan sehingga 
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menjadi kepalan kemudian membawa kedua 

kepalan ke pundak sehingga otot-otot biceps akan 

menjadi tegang. 

4 Gerakan keempat ditujukan untuk melatih otot-otot 

bahu. Partisipan diminta Mengangkat kedua bahu 

setinggi-tingginya seakan-akan bahu akan dibawa 

hingga menyentuh kedua telinga. Fokus perhatian 

gerakan ini adalah kontras ketegangan yang terjadi 

di bahu, punggung atas, dan leher. 

5 Gerakan untuk dahi dapat dilakukan dengan cara 

mengerutkan dahi dan alis sampai otot-ototnya 

terasa dan kulitnya mengerut.  

6 Gerakan yang ditujukan untuk mengendurkan otot-

otot mata diawali dengan menutup mata dengan 

kuat hingga terasa ketegangan di sekitar mata dan 

otot-otot yang mengendalikan gerakan mata. 

7 Gerakan bertujuan untuk mengendurkan 

ketegangan yang dialami oleh otot-otot rahang 

dengan cara mengatupkan rahang, diikuti dengan 

menggigit gigi-gigi sehingga ketegangan di sekitar 

otot-otot rahang.  

8 Gerakan  ini dilakukan untuk mengendurkan otot-

otot sekitar mulut. Bibir dimoncongkan sekuat-

kuatnya sehingga akan dirasakan ketegangan di 

sekitar mulut. 

9 Gerakan kesembilan dan gerakan kesepuluh 

ditujukan untuk merilekskan otot-otot leher bagian 

depan maupun belakang. 

Dimulai dari otot leher bagian belakang, partisipan 

dipandu meletakkan kepala kebelakang, kemudian 

diminta menekankan kepala pada permukaan kursi 

sehingga dapat merasakan ketegangan di bagian 

belakang leher dan punggungatas. 

10 Gerakan bertujuan untuk melatih otot leher bagian 

depan partisipan diminta membawa kepala ke 
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muka, kemudian untuk membenamkan dagu ke 

dadanya, sehingga dapat merasakan ketegangan 

di daerah leher bagian muka. 

11 Gerakan bertujuan untuk melatih otot-otot 

punggung. Partisipan diminta 

mengangkat tubuh dari sandaran kursi, kemudian 

punggung dilengkungkan, lalu busungkan dada, 

dipertahankan selama 10 detik, kemudian rileks. 

Pada saat rileks, letakkan tubuh kembali ke kursi, 

sambil membiarkan otot-otot menjadi lemas. 

12 Gerakan dilakukan untuk melemaskan otot-otot 

dada. Partisipan diminta untuk menarik nafas 

panjang mengisi paru-paru dengan udara 

sebanyak-banyaknya. Posisi ini ditahan selama 

beberapa saat, sambil merasakan ketegangan di 

bagian dada kemudian turun ke perut. Pada saat 

ketegangan dilepas, partisipan dapat bernafas 

normal dengan lega. 

13 Gerakan  bertujuan untuk melatih otot-otot perut. 

Partisipan diminta menarik kuat-kuat perut ke 

dalam, kemudian menahannya sampai perut 

menjadi kencang dan keras. Setelah 10 detik 

dilepaskan, kemudian diulang kembali. 

14 Gerakan bertujuan untuk melatih otot-otot paha, 

partisipan diminta meluruskan kedua telapak kaki 

kearah bawah,  sehingga otot paha terasa tegang.  

15 Meluruskan kedua telapak kaki kearah atas dan 

mengunci lutut, sehingga ketegangan pidah ke otot-

otot betis. 

Partisipan diminta menahan posisi tegang selama 

10 detik baru setelah itu melepaskannya. Kemudian 

gerakan diulang kembali. 
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G. Analisis Data 

Tahap analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan secara 

deskriptif yaitu melihat grafik berupa data frekuensi kecemasan pada 

masing-masing subjek. Data frekuensi didapat dari perhitungan hasil 

lembar skala BAI selama baseline (A-1), selama intervensi (B), 

Baseline (A-2), dan follow up. Keefektifan dari intervensi yang diberikan 

dengan membandingkan grafik keempat metode pengukuran (skala 

relaksasi, tensimeter, Skala BAI, wawancara, dan observasi) yang 

dilakukan, serta melihat perubahan tingkat kecemasan pada masing-

masing subjek. Analisis kualitatif digunakan untuk menjabarkan secara 

detail hasil assesmen selama proses penelitian dengan mengunakan 

prosedur wawancara dan observasi. Analisis data bertujuan 

mengetahui efektifitas relaksasi terhadap kecemasan menghadapi 

kemoterapi. 

 

 


