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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Metode penelitian adalah teknik penelitian (Suryana, 2010). Rancangan 

pola dasar atau blue print yang mengarahkan proyek dilakukan, jadi desain 

akan memberikan garis besar dari setiap prosedur mulai dari proses awal 

sampai akhir, dengan kata lain desain penelitian merupakan penjabarana 

rincian prosedur yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan dalam menstrukturkan dan memecahkan masalah penelitian 

(Muhamad, 2013). Definsi tersebut bahwa desain penelitian merupakan : 

1. Rencana untuk memilih sumber-sumber dan jenis informasi yang 

dipakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. 

2. Kerangka kerja untuk merinci hubungan-hubungan antara variabel 

dalam penelitian. 

3. Cetak biru memberi garis besar dari ssetiap prosedur mulai dari 

hipotesis sampai kepada analisis data. 

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan 

studi observasinal yang dilakukan untuk mengetahui hubungan Kualitas 

Tidur dengan Tekanan Darah pada Mahasiswa tingkat akhir Fisioterapi 

Universitas Muhammadiyah Malang, maka rancangan penelitian yang akan 

digunakan adalah rancangan penelitian korelasional. Rancangan
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 penelitian korelasional adalah penelitian yang akan melibatkan minimal dua 

variabel. 

Desain penelitian yang digunakan adalah cross sectional. Cross 

sectional merupakan salah satu jenis penelitian yang menekankan pada waktu 

pengukuran atau observasi data dari variabel independen dan dependen yang 

dilakukan hanya satu kali dalam satu waktu (Nursalam, 2013). 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Rancangan penelitian 

Keterangan : 

P : Populasi Mahasiswa tingat akhir Fisioterapi 

S  : Universitas Muhammadiyah Malang 

X1 : Pengecekan Kualitas tidur menggunakan Pittsburgh Sleep Quality 

Index 

X2 : Pengecekan tekanan darah menggunakan sphygmomanometer. 

Q1 : Hasil 

 

 

 

 

 

B. Kerangka Kerja Penelitian 

 

Observasi dengan pendekatan Cross Sectional 

 

P S 

X1 

Q1 

X2 
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Gambar 4.2 Kerangka Penelitian “Hubungan kualitas tidur dengan tekanan darah 

Mahasiswa tingkat akhir Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Malang

Teknik sampling secara probabilitas  

Sampel : Mahasiswa tingkat akhir Fisioterapi 

Variabel Dependden Variabel Independen 

Tekanan darah Kualitas tidur 

PSQI  Sphygmomanometer 

Skala :Rasio Skala : Rasio 

Populasi: Mahsiswa tingkat akhir Fisioterapi Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

Analisa data 

 

H0: Tidak ada hubungan kualitas 

tidur dengan tekanan darah 

Mahasiswa tingkat akhir 

Fisioterapi Universitas 

Muhammadiyah Malang 

H1: ada hubungan kualitas tidur 

dengan tekanan darah Mahasiswa 

tingkat akhir Fisioterapi 

Universitas Muhammadiyah 

Malang 
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A. Populasi, Sample, dan Sampling 

 

1. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan  yang 

karakteristiknya akan diteliti, satuan itu dinamakan unitalisis dan dapat 

berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda dan seterusnya 

(Djawranto, 1994). Populasi dalam penelitian yang dilakukan peneliti 

ini adalah Mahasiswa tingkat akhir Fisioterapi Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Sample adalah sebagian dari populasi yang karakteristik yang akan 

diteliti (Djarwanto, 1994). Sample yang digunakan Mahasiswa tingkat 

akhir Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Malang.   

3. Sampling yang digunakan adalah dengan cara probabilitas atau randon 

sampling merupakan teknik yang dilakukan memberikan peluang atau 

kesempatan sepada seluruh anggota populasi (Drs. Kuntjojo, M. Pd, 

2009). 

1. Kriteria Inklusi: 

1) Mahasiswa tingkat akhir Fisioterapi Universitas 

Muhammadiyah Malang 

2) Tidak mengkonsumsi obat tidur 

3) Memiliki kualitas tidur buruk dengan mengisi PSQI  

4) Bersedia menjadi responden 

2. Kriteria Eksklusi 

1) Tidak bersedia menjadi responden 
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3. Kriteria Drop Out 

     1)  Mengkonsumsi obat tidur 

     2) Meninggal dunia 

C. Definisi operasional 

 

Definisi operasional berisikan indikator dari suatu variabel yang 

memungkinkan peelitian dengan judul Hubungan Kualitas Tidur dengan 

Tekanan Darah pada Mahasiswa Fisioterapi Universitas Muhammadiyah 

Malang mengumpulkan data secara relevan sehingga dari masing-masing 

variabel tersebut lebih terarah dan sesuai dengan metode pengukuran yang 

telah direncanakan. 

Tabel 4.3 Definisi Operasional 

 
Variabel Definisi Operasional Instrumen Skala Data   

V. Independen :   

 

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)   

Rasio  

 

≤5      : Baik 

6-21   : Buruk    
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V. Dependen :  

 

Tekanan darah 

Tekanan darah adalah 

tekanan yang ditimbulkan 

pada dinding arteri. 

Tekanan puncak terjadi saat 

ventrikel berkontraksi dan 

disebut tekanan sistolik. 

Tekanan diastolik adalah 

tekanan terendah yang 

terjadi saat jantung 

beristirahat 

   

  

Sphygmomanom

eter  

Rasio 

- Normal 120-

140/80-90 

mmHg. 

- Hipertensi 

stadium I 140-

159/90-99 

mmHg. 

- Hipertensi 

stadium II 

>160/>100 

mHg. 

- Hipertensi 

stadium III 

>180/>116 

mmHg. 

 

D. Tempat Penelitian 

 

Penelitian dilakukan di Program Studi Fisioterapi Universitas 

Muhammadiyah Malang 

E. Waktu penelitian 

 

Pengambilan data dilakukan pada tanggal 15-21 juli 2018. Dilakukan 

setelah peneliti mendapatkan persetujuan penelitian dari Mahasiswa 

Tingkat akhir Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Malang. 

F. Alat pengumpulan data 

 

1. Pittsburgh Slepp Quality  Index ( PSQI ) 

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 
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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 kualitas tidur baik, dan apabila skor global 5 – 

21 berarti kualitas tidur buruk. Usia dan jenis kelamin seseorang 

mempengaruhi hasil skor global PSQI. 

1. Melaksanakan pengecekan tekanan darah dengan sphygmomanometer 

langkah-langkah berikut 

a. Pemasangan manset pada lengan atas, dengan batas bawah 

manset 2-3 cm dari lipatan siku kemudian perhatikan posisi pipa 

manset yang akan menekan tepat diatas denyut arteri dilipatan 

siku (arteri brakialis). 

b. Manset harus sejajar atau setinggi jantung dan kondisi harus 

santai/rileks, tangan tidak boleh tegang. 
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c. Pasang stetoskop di telinga peneliti, tempelkan bagian yang pipih 

bulat di sebelah bawah lilitan manset pada lipatan siku tempat 

dimana arteri brakialis berada. 

d. Putar ke kanan (searah jarum jam) katup pengatur udara yang ada 

pada pompa karet manset untuk menutupnya, agar saat memompa 

manset nanti tidak ada udara yang bocor keluar. 

e. Pompa karet agar udara masuk ke dalam manset sampai lebih kira 

kira 20 mmHg dari tekanan darah sebelumnya. 

f. Detakan pertama dipakai sebagai tekanan darah sistolik. 

g. Detakan terakhir dipakai sebagai tekanan darah diastolik. 

h. Setelah mendapatkan hasilnya lepaskan manset. 

G. Prosedure Pengumpulan Data 

 

1. Tahap persiapan 

a. Menyususun proposal penelitian 

b. Melakukan studi pendahuluan  

c. Mempersiapakan surat ijin penelitian yang akan dimasukan kepada 

pihak yang berkepentingan yaitu Kepala Program Studi Prodi 

Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Malang. 

d. Mempersiapakan instrumen penelitian yang akan digunakan peneliti 

untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan menggunakan 

informent consent serta alat yang dibutuhkan peneliti. 

 

2. Tahap pelaksanaan 
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a. Peneliti telah mendapatkan ijin untuk melakukan penelitian pada 

mahasiswa yang bersangkutan tersebut. 

b. Memastikan bahwa sampel bersedia untuk menjadi responden 

dalam penelitian dengan memberikan surat persetujuan jika 

responden setuju, maka sealnjutnya menjelaskan prosedur 

pelaksanaan dan menjamin kerahasiaan dari data responden 

c. Memberika kuisioner PSQI untuk memastikan responden positif 

mengalami kualitas tidur buruk, sekaligus sebagai data pre-test 

sebelum responden mendapatkan intervensi  

d. Selanjutnya melakukan pengecekan tekanan darah. 

e. Setelah selesai mengucapkan terimakasih kepada responden atas 

kerja sama dan waktu yang diberikan. 

H. Pengolahan Data 

 

Langkah-langkah dalam menganalisa data dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Editing 

Peneliti memeriksa data awal yang telah ada. Bertujuan untuk 

mengurangikesalahan atau kekurangan yang ada (Septiawan, 2013). 

2. Coding 

Mengklasifikasi jawaban-jawaban dari para responden ke dalam 

kategori. Dengan cara memberikan tanda/kode berbentuk angka pada 

masing-masing jawaban. 

3. Entry 
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Memasukan data dalam program komputer untuk dilakukan 

pengolahandata sesuai dengan variabel yang sudah ada. Penelitian 

melakukan entry data dengan memasukan nama insial responden, usia, 

tanggal lahir, usia,dan jens kelamin, kualitas tidur dan tekanan darah. 

4. Tabulasi data 

Pengelompokan data sesuai dengan tujuan penelitian kemudian 

menyusunnya ke dalam tabel unutuk mempermudah dalam pembacaan 

hasil penelitian (Septiawan, 2013). 

I. Rencana Analisis data 

1. Uji normalitas 

Uji Normalitas adalah pengujian data untuk melihat apakah nilai 

residual terdistribusi normal atau tidak (Ghazali, 2009). Data yang 

berdistrbus normal akan memperkecil kemungkinan terjadinya bias. 

Dalam penelitian untuk mengetahui kenormalan distribusi data 

menggunakan uji kolmogorof-smirnov karna sample lebih dari 50 orang. 

(Oktaviani dan Nototbroto, 2014) 

2. Analisis Univariat 

Digunakan untuk menjelaskan atau mendeksripsikan karakteristik 

setiap variabel meliputi distribusi usia, jenis kelamin,  lama kerja 

(Notoatmodjo, 2010). 

 

3. Analisa bivariat 
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Analisa bivariat digunakan untuk menganalisa hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat (Hastono & Sabri, 2009). Penelitian ini 

menggunakan uji spearman karna uji normalitas normal. 

J. Etika Penelitian 

 

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti perlu membawa rekomendasi 

dari institusi untuk pihak lain dengan cara mengajukan permohonan izin 

kepada lembaga tempat peneliian yang ditujukan oleh penulis. Setelah 

mendapatkan persetujuan, barulah peneliti dapat melakukan penelitian 

dengan menekankan masalah etika yang meliputi: 

1.  Inform consent 

Bentuk persetujuan antara peneliti dan responden dengan 

memberikan lembaran persetujuan dengan tujuan mengetahui maksud 

dan tujuan serta dampak terhadap subjek peneliti selama pengumpulan 

data.Jika bersedia siap menandatangani lembaran persetujuan dan bila 

tidak bersedia peneliti siap menghormati keputusan tersebut. 

2. Tanpa nama (annonimity) 

Masalah etika dalam penelitian, peneliti tidak mencantumkan nama 

responden secara lengkap pada lembaran observasi tapi diganti dengan 

inisial nama. 

3. Kerahasian(confidentiality) 

Semua informasi responden yang telah dikumpulkan oleh peneliti akan 

dijamin kerahasiaannya, hanya kelompok data tertentu yang akan di 

kumpulkan pada hasil riset. 
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