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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan 

metode penelitian eksperimen. Penelitian ini akan memberikan 

intervensi mengenai pelatihan kebersyukuran pada subjek penderita 

talasemia untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberikan pretest 

sebelum intervensi dan posttest setelah intervensi (Hidayat, 2007). 

Rancangan untuk tahapan dalam penelitian ini menggunakan desain 

One Group Pretest Posttest Design (McGuigan, 1990). Peneliti akan 

mengukur kualitas hidup pada subjek sebelum dan setelah pemberian 

treatment menggunakan pretest dan posttest. Menurut Sugiyono 

(2012) one group  pretest and posttest design adalah suatu teknik 

untuk mengetahui efek sebelum dan sesudah pemberian perlakuan. 

 

 

 

 

 

O1 = nilai pre test (sebelum diberi treatment) 

X = treatment (pelatihan kebersyukuran) 

O2 = nilai post test (setelah diberi treatment) 

 

Pretest Treatment Posttest 

O1            X     O2 
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B. Variabel Penelitian 

Variabel tergantung: Kualitas Hidup 

Variabel bebas: Pelatihan Kebersyukuran 

C. Definisi Operasional 

1. Kualitas Hidup 

Kualitas hidup merupakan sebuah persepsi seorang individu 

mengenai kondisi keberadaan dirinya. Kualitas hidup ditinjau dari 

aspek-aspek yaitu aspek kesehatan fisik, aspek psikologis, aspek 

hubungan sosial dan aspek lingkungan. Semakin tinggi nilai 

kualitas hidup, maka semakin tinggi pula tingkat kualitas hidupnya. 

2. Pelatihan Kebersyukuran 

Pelatihan kebersyukuran merupakan suatu metode untuk 

meningkatkan kebahagiaan dan keterampilan yang bermanfaat 

bagi diri sendiri maupun orang lain. Pelatihan dilakukan dengan 

cara melakukan pertemuan sebanyak tiga kali yang mengacu pada 

pelatihan kebersyukuran yang dilakukan oleh Cahyandari, Nashori, 

dan Sulistyarini (2015) pada pasien penderita PPOK (Penyakit Paru 

Obstruktif Kronis). 

 

D. Subjek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah remaja usia 11-16 tahun 

yang terdiagnosis oleh dokter mengalami talasemia mayor, melakukan 

trasfusi darah di PMI Kota Semarang, bersedia diberi pelatihan 
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kebersyukuran, dan bertempat tinggal di Semarang. Teknik sampling 

menggunakan teknik incidental. Peneliti melakukan pencarian subjek 

pada saat jadwal transfusi darah setiap hari Kamis dan Sabtu selama 

empat minggu.  

 

E. Tempat Dan Waktu Pelaksanaan 

Pelaksanaan treatment dilaksremajaan di kantor PMI, dilakukan 

di sebuah ruangan yang terdapat subjek dan pelatih. Pertemuan terdiri 

tiga kali pertemuan, pertemuan awal diawali dengan pre test, 

sedangkan pertemuan akhir diakhiri dengan post test. Pertemuan 

dilakukan dalam satu kali seminggu, masing-masing kurang lebih 60 

menit. Pelatih yang melakukan pelatihan tidak memiliki kriteria khusus, 

hal ini berarti siapa saja boleh memberikan pelatihan kebersyukuran. 

Pelaksanaan treatment mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh 

Cahyandari (2015) mengenai pelatihan kebersyukuran pada pasien 

penderita PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronis). 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

skala WHOQoL-BREF. WHOQoL-BREF adalah pengembangan dari 

alat ukur WHOQOL-100. Kedua alat ukur tersebut dibuat oleh World 

Health Organization (WHO). Skala yang digunakan untuk mengukur 
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kualitas hidup seseorang dan diisi oleh remaja yang menderita 

talasemia. 

Tabel 1. Tabel Blueprint Skala Kualitas Hidup 

NO ASPEK ITEM JUMLAH 

1. Kesehatan fisik 1,2, 17, 4, 10, 15, 3, 16, 18,  9 

2. Psikologis 11, 26, 5, 6, 19, 7 6 

3. Hubungan sosial 20, 22, 21  3 

4. Lingkungan 12, 8, 24, 9, 13, 14, 23, 25  8 

Jumlah Item 26 

 

 

Skala WHOQoL-BREF berupa pertanyaan, subjek diminta untuk 

memberikan pilihan jawaban yang paling sesuai dengan dirinya. Ada 

lima pilihan jawaban yaitu Tidak sama sekali, Sedikit, Sedang, Sering, 

Jumlah berlebihan atau dapat juga menggunakan pilihan Sangat Tidak 

Memuaskan, Tidak Memuaskan, Biasa saja, Memuaskan, dan Sangat 

Memuaskan.Item skala terdiri dari 3 item unfavorable dan 23 item 

skala favorable. Salah satu contoh pertanyaan unfavorable adalah 

“Apakah kamu sering merasakan kesepian, putus asa, dan takut?” 

untuk mengukur aspek psikologis, dan contoh pertanyaan favorable 

“Apakah kamu puas dengan kondisi tempat tinggalmu?” untuk 

mengukur aspek sosial.  

 

G. Prosedur Penelitian 

 Pelatihan yang diberikan mengacu pada pelatihan Cahyandari 

(2015) yang dimodifikasi oleh peneliti. Pelatihan dilakukan selama tiga 
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hari termasuk pemberian pre test pada awal pertemuan dan pemberian 

post test pada akhir pertemuan untuk mengetahui pengaruh dan 

efektivitas pelatihan tersebut. Pelatihan yang dilakukan terdiri dari 16 

sesi. Sesi terdiri dari penjelasan proses pelatihan, sesi harapan, sesi 

refleksi diri, sesi psikoedukasi, edukasi kebersyukuran dengan hati, 

sesi pembukaan, sesi self presentation, sesi refleksi diri pada 

pertemuan kedua, sesi penayangan video, sesi kebersyukuran dengan 

lisan, sesi pembukaan pada pertemuan ketiga, sesi self presentation, 

sesi refleksi diri, sesi kebersyukuran dengan perbuatan, sesi terminasi 

dan sesi evaluasi. 

a. Pre test 

Pre test diambil dari data skala Kualitas hidup remaja 

menggunakan WHOQOL-BREF yang diisi oleh remaja sebelum 

subjek mendapat treatment. Data ini berfungsi sebagai data awal 

pengukuran kualitas hidup subjek sebelum dilakukan treatment 

pada subjek. Pre test dilakukan saat pertemuan pertama sebelum 

pemberian treatment. 

b. Treatment 

a. Pertemuan pertama mengenai bersyukur dengan hati 

(menghadirkan suatu kenikmatan didalam pikiran, sehingga 

menghasilkan pemikiran-pemikiran positif ditengah suatu 

keterbatasan) terdiri atas sesi perkenalan dan penjelasan 
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proses pelatihan, sesi harapan, refleksi diri, psikoedukasi, dan 

edukasi kebersyukuran. 

b. Pertemuan kedua mengenai bersyukur dengan lisan (menerima 

kenikmatan tersebut dengan segala kerendahan hatinya 

sehingga dapat diungkapkan melalui perkataan yang positif) 

terdiri atas sesi pembukaan, self presentation, refleksi diri, 

penayangan cuplikan video, sesi kebersyukuran secara hati dan 

lisan. 

c. Pertemuan ketiga mengenai bersyukur dengan perilaku memuji 

nikmat yang telah diberikan dengan melakukan suatu perbuatan 

yang menghasilkan dampak positif dan baik bagi individu dan 

orang disekelilingnya terdiri dari sesi pembukaan, self 

presentation, refleksi diri, sesi kebersyukuran secara perbuatan, 

sesi terminasi, dan evaluasi. 

c. Post test 

Post test berupa skala WHOQOL-BREF pada remaja 

dilakukan setelah subjek diberi treatment yang terakhir. Hal ini 

dilakukan untuk mengukur perbedaan sebelum dan setelah diberi 

treatment. Pemberian post test dilakukan setelah pelatihan dan 

evaluasi pada pertemuan ketiga. 
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H. Validitas Dan Reliabilitas Alat Ukur 

 

Alat ukur WHOoL-BREF sudah diadaptasi dalam berbagai 

bahasa, termasuk bahasa Indonesia (Wardhani, dalam Wahyuni 2016). 

Wardhani (dalam Wahyuni, 2016) melakukan uji psikometri pada alat 

ukur WHOQOL-BREF yang menunjukkan hasil alat ukur WHOQOL 

BREF adalah alat ukur yang valid dan reliabel dalam mengukur 

kualitas hidup. Hasilnya menunjukkan skala WHOQOL-BREF memilili 

skor validitas (r=0,89-0,95) yang dinyatakan valid dan skor reliabilitas 

(r=0,66-0,87) yang dinyatakan reliabel. Perhitungan validitas dan 

reliabilitas WHOQOL-BREF digunakan skor tiap dimensi. Uji reliabilitas 

dilakukan dengan menggunakan Coefficient Alpha Cronbach dengan 

bantuan SPSS. 

 

I. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis pada 

penelitian ini adalah analisa secara kuantitatif dengan analisis non 

parametrik menggunakan Wilcoxon. Pengujian tersebut dilakukan 

dengan bantuan program komputer SPSS (Statistical Product and 

Service solutions) for Windows.  

 

 

 




