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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain quasi experimental,  yaitu  Non 

Equivalen Grup Design dengan membandingkan pre dan post-test yang menilai 

adanya  hubungan sebeb akibat antara variabel independen dan dependen dalam 

jangkan waktu tertentu. Peneliatian eksperimental merupakan penelitian dengan 

melakukan percobaan langsung terhadap kelompok yang diuji. Dalam penelitian 

ini, peneliti akan membandingkan efektifitas senam aerobik di sore dan malam 

hari terhadap kualitas tidur mahasiswa Fisioterapi Universitas Muhammadiyah 

Malang.  

                  A 

 

                                K1 :      Q                                  X                           Q2 

 

 

                                K2 :       Q1                               Y                            Q3   

          

                                                                         B 

 

 

Bagan 4.1 Desain Penelitian (Non Equivalen Grup Design)   
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Keterangan :  

P : Populasi mahasiswa Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Malang  

S : Sampel yang memenuhi syarat inklusi dipilih menggunakan tekhnik  

  purposive sampling 

K1 : Kelompok subjek 1 

K2  : Kelompok subjek 2  

Q : Pre-test kelompok subjek 1 sebelum dilakukan intervensi  

Q1 : Post-test kelompok subjek 1 sesudah dilakukan intervensi  

Q2 : Pre-test kelompok subjek 2  sebelum dilakukan intervensi 

Q3    : Post-test kelompok subjek 2 sesudah dilakukan intervensi   

X : Intervensi senam aerobik di sore hari  

Y  : Intervensi senam aerobik di malam hari   

A  : Perbandingan pre-test dan post-test kelompok subjek 1  

B  : Perbandingan pre-test dan post-test kelompok subjek 2 

C : Perbandingan hasil A dan B  
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B. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bagan 4.2 Kerangka Penelitian “Perbandingan Efektivitas Senam Aerobik di 

Sore dan Malam Hari Terhadap Kualitas Tidur Mahasiswa Fisioterapi 

Universitas Muhammadiyah Malang”    

 

Desain Penelitian : Non Equivalen Grup Design 

Populasi : Mahasiswa Fisioterapi UMM 

Teknik Sampling : Purposive  Sampling  

Sample : Mahasiswa Fisioterapi UMM dengan 

gangguan kualitas tidur buruk yang memenuhi 

kriteria inklusi  

V. Independen : 

Senam aerobik di 

sore hari  

V. Dependen : Kualitas Tidur  
V. Independen : 

Senam aerobik di 

malam hari  

Instrumen : SOP Instrumen : SOP 

Instrumen : PSQI   

Skala Data : Interval 

Analisa Data : Menggunakan SPSS 

Hasil : Peningkatan kualitas tidur pada mahasiswa Fisioterapi UMM  

H0 : Tidak ada perbandingan efektivitas 

senam aerobik di sore dan malam hari 

terhadap kualitas tidur mahasiswa 

Fisioterapi Universitas Muhammadiyah 

Malang.   

H1 : Ada perbandingan efektivitas senam 

aerobik di sore dan malam hari terhadap 

kualitas tidur mahasiswa Fisioterapi 

Universitas Muhammadiyah Malang.   

 



57 

 

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling  

1. Populasi   

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fisioterapi Universitas 

Muhammadiyah Malang.   

   

2. Sampel     

Ukuran sampel yang layak dalam melakukan penelitian adalah 30 

sampai dengan 500 (Sugiyono, 2015). Sampel yang digunakan dalam 

penelitin ini adalah mahasiswa Fisioterapi Universitas Muhammadiyah 

Malang yang memiliki kualitas tidur buruk dan memenuhi kriteria inklusi.   

 

3. Teknik Sampling  

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tekhnik 

purposive sampling. Pemilihan sampel didasarkan pada tertentu yang 

dianggap mempunyai hubungan dengan karakteristik populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya. Kriteria tersebut meliputi  : 

a. Kriteria Inklusi  

1) Mahasiswa aktif Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Malang  

2) Tidak mengkonsumsi obat tidur 

3) Memiliki kualitas tidur buruk dengan mengisi PSQI  

4) Mengalami gangguan konsentrasi belajar, dan sering mengantuk di 

kelas    

5) Bersedia menjadi responden dan mengikuti intervensi pada 3 

minggu.   
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b. Kriteria Ekslusi   

1) Memiliki penyakit berbahaya (TBC, hipertensi, DM tipe 2, penyakit 

jantung, asma, hepatitis, dan penyakit menular lainnya) 

2) Baru saja melakukan operasi tulang   

3) Tidak bersedia menjadi responden  

c. Kriteria Drop Out  

1) Mengkonsumsi obat tidur 

2) Tidak mengikuti latihan lebih dari 2 kali   

3) Mengundurkan diri sebegai responden dengan alasan tertentu   

4) Meninggal dunia  

 

D. Variabel Penelitian   

1.  Variabel Independen (Bebas) 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah intervensi senam 

aerobik di sore hari yang dilakukan antara pukul 15.30 – 17.30 WIB dan 

senam aerobik di malam hari yang dilakukan antara pukul 19.30 – 21.30 

WIB.  

 

2.  Variabel Dependen (Terikat) 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen (terikat) 

adalah kualitas tidur mahasiswa Fisioterapi Universitas Muhammadiyah 

Malang  yang diukur menggunakan kuisioner PSQI (Pittsburgh Sleep 

Quality Index).    
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E. Definisi Operasional  

Tabel. 4.1 Definisi Operasional  

Variabel 
Definisi 

Operasional 
Instrumen Skala Data   

V. Independen :   

 

a. Senam aerobik 

di sore hari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Senam 

aerobik di 

malam hari   

 

 

 

 

 

Senam aerobik 

adalah serangkaian 

gerak yang 

dipadukan dengan 

irama musik yang 

telah dipilih dengan 

durasi tertentu. 

Dilakukan di sore 

hari antara pukul 

15.30-17.30 WIB  

 

 

Senam aerobik 

adalah serangkaian 

gerak yang 

dipadukan dengan 

irama musik yang 

telah dipilih dengan 

durasi tertentu. 

Dilakukan di malam 

hari antara pukul 

19.30 sampai 21.30 

WIB  

 

 

SOP 

 

       

 

 

 

 

 

SOP 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

-  

V. Dependen :  

 

Kualitas tidur 

 

 

Kualitas tidur 

merupakan kondisi 

tidur seseorang yang 

meliputu penilaian 

tentang kualitas 

tidur, latensi tidur, 

durasi tidur, 

kebiasaan tidur, 

gangguan tidur, 

penggunaan obat 

tidur (berlebihan), 

serta disfungsi siang 

hari selama satu 

bulan terakhir 

   

  

Pittsburgh 

Sleep Quality 

Index (PSQI)   

 

 

Interval  

 

≤5      : Baik 

6-21   : Buruk    
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F. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Program Studi Fisioterapi Universitas 

Muhammadiyah Malang dan Balai RW. 01 Tlogomas.   

 

G. Waktu Penelitian  

Pengambilan data dilakukan selama  3 minggu. Perlakuan senam aerobik 

pada setiap kelompok dilaksanakan sebanyak 3 kali seminggu pada bulan Maret-

April 2018.    

 

H. Instrumen Pengumpulan Data  

1. PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index)       

PSQI adalah metode penilaian yang berbentuk kuesioner, digunakan 

untuk mengukur kualitas tidur dan gangguan tidur orang dewasa dalam 

interval satu bulan. PSQI terdiri dari 19 kuesioner untuk penilaian individu, 5 

kuesioner lain ditujukan untuk partner tidur atau teman sekamar. 5 kuesioner 

tersebut tidak diikutkan dalam perhitungan dan hanya digunakan untuk 

informasi medis saja. 19 kuisioner yang berkaitan untuk penilaian individu 

tersebut diberikan mampu menilai varietas yang sangat luas berkaitan dengan 

kualitas tidur seseorang termasuk estimasi dari durasi tidur, latensi tidur, 

frekuensi tidur serta tingkat keparahan permasalahan tidur seseorang. 19 Item 

ini akan digrupkan kedalam 7 komponen skor, yang tiap itemnya dibobotkan 

dengan bobot seimbang dalam rentang skala 0-3. Ketujuh komponen tersebut 

pada akhirnya akan dijumlahkan sehingga didapatkan skor global PSQI yang 

memiliki rentang skor 0-21. Dengan klasifikasi nilai  skor global ≤5  berarti 
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kualitas tidur baik, dan apabila skor global 5 – 21 berarti kualitas tidur buruk. 

Usia dan jenis kelamin seseorang mempengaruhi hasil skor global PSQI. 

2. SOP (Standar Operasional Prosedur)   

Standar operasional prosedur merupakan panduan peneliti dalam 

memberikan perlakuan dengan menggunakan metode senam aerobik pada 

sore hari dan malam hari terhadap responden.  

 

I. Prosedur Pengumpulan Data  

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Tahap Persiapan  

a. Menyusun proposal penelitian  

b. Melakukan studi pendehuluan terhadap kualitas tidur mahasiswa 

Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Malang  

c. Mempersiapkan surat ijin penelitian yang ditujukan kepada pihak yang 

berkepentingan yaitu untuk Kepala Program Studi Fisioterapi Universitas 

muhammadiyah Malang.  

d. Mempersiapkan alat instrumen penelitian yang akan digunakan peeliti 

untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan menggunakan infromed 

consent, kuisioner PSQI, serta alat dan bahan yang digunakan untuk 

intervensi kepada pasien  

e. Membuat perizinan tempat untuk melakukan intervensi kepada pihak 

terkait   
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2. Tahap Pelaksanaan  

a. Mempersiapkan tempat dan alat untuk tes dan intervensi  

b. Memastikan bahwa sampel bersedia untuk menjadi responden dalam 

penelitian dengan memberikan surat persetujuan. Jika responden setuju, 

maka selanjutnya peneliti akan menjelaskan untuk menjamin kerahasiaan 

data dari responden tersebut.  

c. Mengumpulkan responden dalam satu ruangan   

d. Memberika kuisioner PSQI untuk memastikan responden positif 

mengalami kualitas tidur buruk, sekaligus sebagai data pre-test sebelum 

responden mendapatkan intervensi  

e. Membagi responden menjadi 2 kelompok intervensi yaitu senam sore 

dan senam malam  

f. Melakukan kesepakatan jadwal intervensi bersama responden  

g. Kelompok pertama diberikan intervensi senam aerobik di sore hari 3 kali 

seminggu selama 3 minggu  

h. Kelompok pertama diberikan intervensi senam aerobik di malam hari 3 

kali seminggu selama 3  

i. Memberikan kuisioner PSQI sebagai data post-test  

j. Membandingkan hasil pre-test dan post-test pada kedua kelompok.  

k. Membandingkan hasil perbandingan pre-test dan post-test kelompok  

senam sore dan senam malam.  
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3. Tahap Pengolahan Data  

a. Editing   

Editing merupakan upaya pemeriksaan kembali kebenaran data 

yang telah dukumpulkan, daftar pertanyaan ataupun pada interview guide 

perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki jika masih terdapat hal-hal yang 

salah atau masih meragukan. Editing data dapat dilakukan  pada tahap 

peguumpulan data atau setelah data terkumpul.  

b. Coding    

Coding merupakan pemberian kode untuk beberapa data dalam 

beberapa kategori, yang bertujuan untuk mempermudah analisis  

c. Entry Data/ Membuat Tabulasi  

Membuat tulasi tabtermasuk dalam kerja memproses data. 

Membuat tabulasi tidak lain adalah memasukkan data ke dalam tabel-

tabel, dan mengatur angka-angka sehingga dapat dihiting jumlah kasus 

dalam berbagai kategori. Peneliti melakukan entri data dengan 

memasukkan nama inisial responden, usia, jenis kelamin, organisasi yang 

diikuti, scoring sebelum melakukan senam aerobik di sore ataupun 

malam hari, dan scoring  sedudah melakukan senam aerobik di sore 

ataupun malam hari.   

 

J. Rencana Analisa Data  

1.  Analisa Univariat    

Analisa univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendesktipsikan 

variabel dalam penelitian, meliputi distribusi usia, jenis kelamin dan kelas/ 

anagkatan. 
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2. Analisa Bivariat  

a. Uji Normalitas  

Sebelum dilakukakan analisis data dengan menggunakan uji T 

bebas, data terlebih dahulu akan di uji normalitas. Uji normalitas  

merupakan sebuah uji yang dilakukan yang bertujuan untuk menilai 

sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran 

data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang 

diunakan adalah uji Shapiro Wilk. Kesimpulan hasil analisa data 

berdistribusi normal jika p>0,05 dan data tidak berdistri normal jika 

p<0,05. Jika data tidak berdistribusi normal maka analisis diganti dengan 

teknik analisis non-parametrik, yaitu uji wilcoxon.  

b. Uji Statistik  

Analisa bivariat dilakukan untuk menganalisa perbandingan  

efektifitas senam aerobik di sore dan malam hari terhadap kualitas tidur 

mahasiswa Fisuoterapi Universitas Muhammadiyah Malang dengan 

menggunakan paired T test. paired T test merupakan uji statistika 

parametrik yang bertujuan untuk membndingkan rata-rata dua grup yang 

tidak seling berkaitan atau dua subjek sampel yang berseda. Dalam 

penelitian ini paired T test  digunakan untuk membandingkan kualitas 

tidur sebelum dan setelah pemberian intervensi senam aerobik di sore 

hari atau senam aerobik di malam hari. Penarikan kesimpulan dilakukan 

dengan menggunakan SPSS membandingkan P (sig 2 tailed) dengan nilai 

α (0,005). H0 diterima jika p>0,05 maka tidak ada  perbedaan efektivitas 

senam aerobik di sore dan malam hari  terhadap kualitas tidur mahasiswa 

Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Malang. Dan H1 diterima jika 
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p≤0,05 maka ada perbedaan efektivitas senam aerobik di sore dan malam 

hari  terhadap kualitas tidur mhasiswa Fisioterapi Universitas 

Muhammadiyah Malang.    

K. Etika Penelitian

1. Lembar Persetujuan Penelitian (Informed Consent)

Informed consent adalah lembar persetujuan kepada responden 

sebelum penelitian dilakukan bertujuan agar reponden mengetahui maksud 

dan tujuan penelitian yang dilakukan serta hasil atau dampak yang akan 

terjadi selama pengambilan data. Jika responden bersedia diteliti maka harus 

menandatangani lembar persetujuan tersebut, bila tidak bersedia maka 

peneliti harus tetap menghormati hak-hak responden dan tidak memaksa.    

2. Tanpa Nama (Anonimity)

Anonimity adalah menjaga kerahasiaan identitas responden. Peneliti 

tidak diperkenankan mencantumkan nama sresponden pada lembar 

pengumpulan data, cukup hanya dengan memberikan kode. Peneliti tidak 

diperkenankan mencantumkan nama responden pada lembar pengumpulan 

data, cukup hanya dengan memberikan kode.   

3. Kerahasiaan (Confidentiality)

 Kerahasiaan informasi atau data yang telah dikumpulkan dan 

kerahasiaan dari responden dijamin oleh peneliti.   


