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BAB IV  

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan suatu rancangan penelitian untuk membantu 

mencari jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian tersebut. Jenis 

penelitian yang di gunakan oleh peneliti yaitu penelitian kuantitatif dengan jenis 

penelitian pra eksperimental dengan desain penelitian one group pre-test post-

test design. Dalam penelitian ini terdapat satu kelompok yakni kelompok 

eksperimental. Kelompok eksperimental di observasi sebelum diberikan 

intervensi (pre test), kemudian diobservasi lagi setelah intervensi (post test) 

(Nursalam, 2008). Hasil yang diperoleh adalah untuk melihat pengaruh latihan 

relaksasi progresif untuk menurunkan tingkat insomnia pada lansia di panti 

jompo Malang. 

 

 

                     

Bagan 4.1 Desain Penelitian 

 
 

Keterangan :  

P   : Populasi 

S   : Sampel 

Q1 & Q2 : Pre test dan post test pada kelompok perlakuan dengan PSQI 

X  : Kelompok intervensi dengan latihan relaksasi progresif  

 

 

P S Q1 X Q2 
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B. Kerangka Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bagan 4.2 Kerangka Penelitian 
 

 

 

jenis penelitian pra eksperimental dengan desain 

penelitian one group pre-test post-test design. 

Populasi : panti jompo di kota malang 

Sampel: 30 responden 

Teknik sampling “Purposive Sampling”  

Variabel Independent Variabel Dependent 

Latihan Relaksasi Progresif Insomnia  

SOP  Instrumen : PSQI  

 Analisa data 

Uji Normalitas: 

Shapiro Wilk (<50) 

Uji Wilcoxcon 

 

Hasil: penurunan tingkat insomnia pada lansia di panti Jompo Kota Malang  

H0: Tidak ada pengaruh 

latihan relaksasi progresif 

terhadap penurunan tingkat 

insomnia pada lansia di 

panti jompo kota Malang 
 

H1: Ada pengaruh latihan 

relaksasi progresif terhadap 

penurunan tingkat insomnia 

pada lansia di panti jompo 

kota Malang 
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C. Variabel penelitian 

Variabel merupakan suatu kelompok yang memiliki kriteria tersendiri 

sehingga berbeda dengan kriteria dari kelompok lain (Notoatmojo,2010). 

Penelitian ini terdapat dua variabel yaitu : 

1. Variabel dependent merupakan variabel yang menjadi akibat dari suatu 

variabel bebas (Aziz,2007). Variabel dependent dalam penelitian ini yaitu 

insomnia yang dapat diukur dengan Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). 

2. Variabel independent merupakan variabel yang menjadi sebab perubahan 

dari timbulnya variabel dependent (Aziz, 2007). Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah latihan relaksasi progresif. 

 

D. Populasi, Sampel dan Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek dari penelitian, (Arikunto,2010). 

Populasi dalam penelitian ini adalah lansia pengguni panti jompo yang ada di 

kota Malang. Terdapat 130 lansia yang berada di beberapa panti jompo kota 

Malang dan ada 2 tempat pengguni panti jompo lansia yang mengalami 

tanda-tanda terjadinya  insomnia di panti jompo Malang 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi 

(Sugiyono,2010). Sampel adalah bagian dari populasi yang memenuhi 

kriteria dari peneliti. Sampel dari penelitian ini adalah lansia panti jompo di 

Malang yang berjumlah sekitar 30 lansia yang mengalami tanda- tanda 

insomnia 

.  
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3. Teknik Sampling 

Sampling adalah proses memilih populasi untuk dapat mewakili 

populasi (Nursalam, 2008). Teknik sampling dalam penelitian ini 

menggunakan teknik “Purposive Sampling” , yaitu peneliti memilih sampel 

yang sesuai dengan tujuan penelitian dan memiliki kriteria penelitian sebagai 

berikut :  

a. Kriteria Inklusi  

Kriteria inklusi adalah kriteria yang apabila terpenuhi dapat 

menjadi objek yang terpilih dalam penelitian.  

Kriteria inklusi pada penelitian ini yakni : 

1) Lansia yang beresiko insomnia 

2) Tidak mengonsumsi obat tidur  

3) Rentang usia 60 tahun keatas 

4) Bersedia menjadi responden 

b. Kriteria Eksklusi  

Kriteria eksklusi merupakan kriteria yang apabila dijumpai 

menyebabkan objek tidak dapat menjadi bagian dari responden dalam 

penelitian. Kriteria eksklusi pada penelitian ini yakni : 

1) Lansia dengan gangguan berkomunikasi  

2) Lansia dengan ketergantungan obat tidur 

3) Lansia dengan kondisi bedrest 

4) Lansia dengan kondisi tunarungu 
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c. Kriteria Drop Out 

Kriteria drop out adalah kriteria yang apabila dijumpai 

menyebabkan objek tidak dapat melanjutkan sebagai sampel dalam 

penelitian.  

Kriteria drop out dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1) Responden penelitian tidak dapat menyelesaikan dengan penuh 

2) Responden tidak mengikuti prosedur dengan tertib 

 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional 

berdasarkan karakteristik yang diamati oleh peneliti, sehingga dapat melakukan 

pengukuran secara cermat terhadap suatu objek (Aziz,2007). 

 

Tabel 4.3 Definisi Operasional 

No. Variabel Definisi operasional Instrument Skala data 

1. Variabel 

independen: 

Latihan relaksasi 

progresif  

Relaksasi progresif 

adalah teknik relaksasi 

dengan kombinasi 

latihan nafas dalam dan 

gerakan kontraksi 

relaksasi otot tertentu 

(Widodo, 2008).  

SOP - 

2.  Variabel 

Dependen : 

Insomnia  

Insomnia diartikan 

sebagai keluhan 

kualitas tidur yang 

kurang sehingga 

mengakibatkan sulit 

memasuki tidur, sering 

terbangun tengah 

malam sehinngga sulit 

tidur kembali, bangun 

terlalu pagi dan tidur 

yang tidak nyenyak 

(Joewana, 2005). 

Pittsburgh 

Insomnia 

Rating Scale 

Ordinal 
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F. Tempat penelitian 

Penelitian dilakukan di panti jompo kota Malang. 

 

G. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama 7 hari berturut-turut pada bulan Maret 

sampai dengan bulan Maret 2018.  

 

H. Instrumen Penelitian 

1. Lansia yang memiliki riwayat penderita insomnia didata terlebih dahulu. Data 

yang diperoleh dari lansia diisi pada lembar observasi berisi data insomnia 

awal dan akhir  

2. Melakukan pengukuran skala insomnia dengan langkah-langkah sebagai 

berikut:  

a. Mengukur skala insomnia dengan Pittsburgh Insomnia Rating Scale 

sebelum diberikan intervensi. Skala yang diberikan berupa beberapa 

pertanyaan yang akan dijawab oleh lansia penderita insomnia. 

b. Pemberian intervensi latihan relaksasi progresif  

c. Menganalisis hasil dari penurunan skala insomnia pada lansia sebelum 

dan setelah diberikan intervensi.  

 

I. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah proses pendekatan pada subyek dan proses 

pengumplan karakteristik subyek yang dibutuhkan dalam penelitian (Nursalam, 

2008).  
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1. Tahap persiapan  

a. Menyusun proposal penelitian. 

b. Melakukan studi pendahuluan panti jompo di Malang. 

c. Mempersiapkan surat ijin penelitian yang akan disampaikan kepada pihak 

yang berkepentingan yaitu untuk Kepala Pengurus Panti Jompo di Malang 

yang bersangkutan. 

d. Mempersiapkan alat instrumen penelitian yang akan digunakan penelitian 

untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. 

e. Menyiapkan lembar data observasi dan lembar skala insomnia untuk 

sampel dalam penelitian. 

2. Tahap pelaksanaan  

a. Koordinasi dengan perawat yang ada di panti jompo. 

b. Membuat surat persetujuan untuk memastikan sampel bersedia menjadi 

responden dalam penelitian. 

c. Peneliti menjelaskan prosedur pelaksanaan dan menjamin kerahasiaan 

data dari responden. 

d. Mengumpulkan semua responden. 

e. Membagikan lembar data sampel dan lembat skala insomnia sebelum dan 

sesudah melakukan intervensi. Pemberian lembar skala insomnia 

dilakukan seminggu sekali. 

f. Mengukur skala insomnia responden sebelum diberikan  intervensi. 

g. Mengaplikasikan intervensi latihan relaksasi progresif. 

h. Mengukur skala insomnia responden setelah diberikan intervensi. 

i. Menganalisa hasil dari latihan relaksasi progresif terhadap penurunan 

skala insomnia. 
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3. Tahap pengelolaan data. 

Pengelolaan data di lakukan setelah terkumpulnya semua data 

penelitian kemudian dianalisi (Nazir,2009).  

 

J. Etika Penelitian 

Etika penelitian terdapat dua prinsip yakni prinsip autonomity, anonymity, 

dan confidentiality.  

1. Informed Consent (Lembar Persetujuan)  

Informed Consent adalah suatu perjanjian dan persetujuan peneliti 

dengan responden dengan memberikan lembar persetujuan. Lembar 

persetujuan tersebut diberikan sebelum penelitian dilakaukan dengan tujuan 

agar responden mengerti maksud dan tujuan penelitian dan mengetahui 

dampak dari penelitian ini. Lembar persetujuan akan ditandatangani oleh 

responden jika bersedia terlibat dalam penelitian ini, jika tidak maka peneliti 

harus menghormati keputusan dan hak responden.  

2. Anonymity (Tanpa Nama) 

Anonymity yaitu kerahasiaan identitas responden terjaga dengan cara 

peneliti tidak mencantumkan nama lengkap responden pada lembar observasi, 

sehingga nama asli responden diganti dengan nama inisial. 

3. Confidentiality (Kerahasiaan) 

Confidentiality yaitu hasil pengukuran dan data informasi mengenai 

responden disimpan dalam arsip penelitian dan hanya peneliti yang bisa 

mengakses informasi tersebut.  
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K. Analisis Data Statistik 

Analisis statistik digunakan pada penelitian kuantitatif atau data 

kuantitatif (Nursalam, 2008).  

1. Analisa Univariat 

Analisa univariat adalah analisa yang dilakukan mendeskripsikan tiap 

variabel dari hasil penelitian (Notoadmodjo,2005). Analisa univariat 

bertujuan untuk menjelaskan karakteristik pada variabel penelitian meliputi 

distribusi usia, jenis kelamin dan riwayat pendidikan. 

2. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat adalah analisis secara simultan dari dua variabel. 

Dalam analisa bivariat terlebih dahulu melakukan uji normalitas untuk 

mengetahui data terdistribusi normal atau tidak. Analisis statistik yang 

pertama kali dilakukan dalam rangka menganalisa data disebut uji normalitas. 

Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov untuk 

sampel bernilai besar (>50) sedangkan Shapiro-Wilk untuk sampel bernilai 

sedikit (<50). Jika nilai kemaknaan (p)>0,05 maka dapat dikatakan normal 

dan (p)<0,05 maka dapat dikatakan tidak normal(Dahlan, 2009). 

Apabila hasil data normal maka dilakukan uji paired t t-test untuk 

mengetahui pengaruh antara satu kelompok yang berpasangan. Penelitian ini 

bertujuan untuk melihat apakah ada pengaruh latihan relaksasi progresif 

terhadap penurunan tingkat insomnia pada lanjut usia di panti jompo Kota 

Malang. 

Jika hasil data >0,05 maka menggunakan uji man whitney dan jika 

hasil data <0,05 maka menggunakan uji wilcoxcon.  Hasil data tidak normal 
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maka menggunakan uji statistik wilcoxcon untuk mengetahui hasil dari saat 

sebelum dan sesudah dilakukan latihan relaksasi progresif.  
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