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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

         Desain penelitian merupakan keseluruhan dari semua rencana 

yang dibuat dalam menjawab pertanyaan saat penelitian dan 

menghindari kesulitan-kesulitan yang ada pada saat proses  penelitian  

(Sastroasmoro dan Ismail, 2011).  

          Penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan 

observasional analitik karena peneliti hanya melihat gambaran dari 

kualitas tidur dan fungsi kognitif pada lansia di Panti Griya Kasih 

Malang.  adapun rancangan pendekatan yang digunakan adalah  Cross 

Sectional  yaitu data yang diambil dan dikumpulkan dalam satu waktu 

yang bersamaan. Penelitian ini untuk  mempelajari dinamika korelasi 

antara faktor-faktor resiko dengan efek (Notoadmojo, 2010). 

 

 

 

 

Bagan 4.1 Desain Penelitian 

Keterangan : 

P : Populasi 

X : Kualitas Tidur 

Y : Fungsi Kognitif 

 

 

Populasi  

(P) 

Kualitas Tidur 

(X) 

Fungsi Kognitif  

(Y) 
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B. Kerangka Kerja Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.2 Kerangka Penelitian 

Kualitas Tidur Fungsi Kognitif 

Skala : Rasio 
Skala : Rasio 

Observasoinal dengan proses pendekatan Cross sectoinal 

Populasi : Lanjut usia di panti Griya Kasih Malang 

Teknik sampling : Purposive Sampling 

Sampel : 60 Lanjut usia 

Variabel bebas Variabel terikat 

Alat ukur : Kuesioner PSQI 

Pittsburgh Sleep Quality Index 

Alat ukur: Kuesionr MMSE Mini 

Mental State Examination 

Analisa Data: Uji Normalitas 

Kolmogorov Smirnov dan uji 

Chi Square 

 

H1 : Terdapat hubungan kualitas tidur 

dengan fungsi kognitif pada 

lansia di Panti Griya Kasih  

Siloam  Malang 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Panti Griya Kasih Siloam Malang 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 15 oktober tahun 

2018. 

 

D. Populasi, Sampel dan Sampling 

1. Populasi 

          Populasi merupakan kumpulan yang berisi objek atau subjek 

dan memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang sudah 

ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian diambil 

kesimpulan (Sugiyono, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah 

responden lansia yang berada di Panti Griya Kasih Siloam Malang. 

2. Sampel 

         Sampel merupakan bagian dari jumlah serta karakteristik 

yang dimilki populasi, Sampel adalah bagian dari populasi.  

Sampel dalam penelitian ini adalah lansia di Panti Griya Kasih 

Siloam  Malang yang memenuhi kriteria inklusi. 

3. Teknik Sampling 

         Teknik sampling merupakan teknik dalam pengambilan 

sample. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah Non 

probability Sampling dengan metode purposive sampling. Non 

probability sampling yaitu teknik dalam pengambilan sampel tetapi 
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tidak memberikan kesempatan yang samabagi setiap anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2011). 

a. Kriteria Inklusi 

        Kriteria inklusi merupakan karakteristik umum pada 

subjek penelitian akan populasi yang ingin diteliti, adapun 

kriteria sampel yang akan diteliti sebagai berikut; 

1) Lansia usia mulai 60-90 tahun 

2) Bersedia menjadi responden peneliti 

3) Tidak mengkonsumsi obat tidur 

4) Lansia yang dapat melihat, mendengar dan berbicara 

b. Kriteria Eksklusi 

         Kriteria eksklusi ialah keadaan yang membuat subjek 

tidak memenuhi dalam kriteria inklusi serta tidak dapat 

dilakukan penelitian, adapun kriteria eksklusi yaitu; 

1) Tidak bersedia menjadi responden penelitian 

2) Lanjut usia yang memiliki riwayat kejiwaan 

 

E. Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas (Independent) 

        Dalam penelitian ini variabel bebas adalah Kualitas Tidur 

2. Variabel Terikat (Dependent) 

        Dalam penelitian ini variabel terikat adalah Fungsi Kognitif 

pada lansia. 
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F. Instrumen Pengumpulan Data 

1. Kuesioner PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index) 

          Cara penilaian PSQI yang digunakan untuk mengukur 

kualitas tidur dan gangguan tidur pada orang dewasa dalam jangka 

waktu 1 bulan yang terdiri 9 pertanyaan dan memiliki 7 komponen 

penilaian meliputi : kualitas tidur seseorang termasuk estimasi dari 

durasi tidur, latensi tidur, efiesiensi tidur sehari-hari, frekuensi 

tidur, gangguan tidur, penggunaan  obat tidur, permasalahan tidur 

dan disfungsi aktivitas pada siang hari. Dari 9 item ini akan 

dikelompokkan menjadi 7 komponen skor dan  setiap item dibobot 

dengan rentang skala 0 sampai 3, tujuh komponen tersebut akan 

dijumlahkan sehingga mendapatkan skor global yang memiliki 

rentang 0 sampai 21, dan dari klasifikasi nilai skor global ≤ 5 

berarti kualitas tidur baik dan apabila skor global 5 sampai 21 

berarti kualitas tidur buruk. Penilaian serta komponen menentukan 

kualitas tidur pasien, jika hasilnya Skor 0 tidak ada gangguan, Skor 

1 sampai 7 gangguan ringan, Skor 8 sampai 14 gangguan sedang 

dan  Skor 15 sampai 21 gangguan berat. 

2. Kuesioner MMSE (Minie Mental Status Examination) 

          Pengukuran dengan Minie mental status examination 

berdasarkan terdiri dari 30 point dan dikelompokkan dalam 7 

kategori yaitu : orientasi terhadap tempat yakni; gedung, lantai, 

orientasi terhadap waktu yakni; tahun, bulan, hari, tanggal dan 

musim, registrasi yakni dengan mengulang 3 kata secara cepat dan 
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tepat misalnya: pulpen, jam tangan, meja. Atensi atau konsentrasi 

misalnya: mengeja kata NAMA dengan terbalik atau berhitung 

mundur mengurangi 5 mulai angka 100, mengingat kembali 3 kata 

yang sudah disebutkan sebelumnya, adapun bahasa dengan 

mengulang kalimat yang telah diucapkan, membaca, memahami 

dan menulis sebuah kalimat serta konstruksi visual misalnya: 

menyalin gambar. 

           Skor dalam mengukur kuesioner Minie Mental Status 

Examination  berdasarkan jumlah item yang benar atau sempurna 

dari jawaban  pada  kuesioner, adapun nilai yang semakin rendah 

mengindikasikan hasil yang buruk atau gangguan fungsi kognitif 

yang semakin parah. Total dari skor adalah antara 0 yang berarti 

berat dan 30 yang berarti sempurna.  

 

G. Definisi Operasional 

Tabel 4.1. Definisi Operasional 

No Variabel Definisi 

Operasional 

Alat Ukur Skala 

Data 

1. Variabel 

Independen 

Kualitas Tidur 

Kualitas tidur 

merupakan kondisi 

tidur seseorang 

yang meliputi: 

kualitas tidur, 

latensi tidur, durasi 

tidur, kebiasaan 

tidur, gangguan 

tidur, penggunaan 

obat tidur 

berlebihan, serta 

disfungsi siang hari 

selama satu bulan 

terakhir 

Kuesioner 

Pittsburgh Sleep 

Quality Index 

(PSQI) 

Rasio 
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2. Variabel 

Dependent 

Fungsi 

Kognitif 

Pengukuran 

terhadap 

kemampuan seseo 

orang yang terdiri 

dari aspek 

intelektusl, 

perhatian, daya 

ingat, bahasa dan 

Visual. 

Kuesioner Minie 

Mental Status 

Examination 

(MMSE) 

Rasio 

 

H. Prosedur Penelitiaan 

1. Pengumpulan Data 

         Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data pada 

penelitian ini dengan langkah-langkah berikut: 

a. Tahap persiapan penelitian 

1) Menyusun proposal penelitian 

2) Peneliti menyiapkan surat izin penelitian yang disiapkan 

dari kampus untuk pihak di panti Griya Kasih Siloam  

Malang 

3) Peneliti melakukan observasi dengan perawat di panti 

Griya Kasih Siloam Malang 

4) Peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan penelitian 

yang akan dilaksanakan serta menentukan jadwal 

pertemuan saat pelaksanaan waktu penelitian. 

5) Peneliti mempersiapkan lembaran persetujuan dan 

kuesioner PSQI serta kuesioner MMSE untuk penelitian. 

b. Tahap pelaksanaan penelitian 

1) Peneliti menemani responden saat mengisi lembaran 

persetujuan responden (informed consent) dan kuesioner 
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satu persatu dengan memberi penjelasan secara lisan dan 

tertulis tentang tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, 

prosedur penelitian dan hak responden penelitian. 

2) Penelti menyiapkan alat bantu dalam pengukuran kuesioner 

Minie Mental Status Examination (MMSE) 

3) Peneliti berterima kasih atas kesediaan responden. 

c. Tahapan pengumpulan data 

1) Mengecek nama dan kelengkapan identitas responden 

2) Memeriksa kembali jika ada pengisian kuesioner yang 

kurang lengkap 

3) Data yang sudah diperoleh kemudian disimpulkan peneliti 

d. Tahap mengolah data 

1) Edting  

       Peneliti mengecek data yang ada untuk mengetahui 

apakah data sudah benar atau tidak. 

2) Koding 

        Mencantumkan kode pada tiap penelitian untuk 

kemudahan dalam menganalisis. 

3) Entri Data 

         Data yang ada dimasukkan kedalam program 

computer untuk diolah dengan memasukkan nama inisial 

dari sampel, usia, jenis kelamin, alat ukur PSQI dan alat 

ukur MMSE. 
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4) Tabulasi Dataa 

        Data dikelompokkan sesuai maksud dan tujuan 

penelitian lalu disusun melewati tabel untuk mempermudah 

pada saat membaca hasil penelitian. 

5) Cleaning Data 

         Pengelompokkan data yang sesuai dari tujuan 

penelitian dan peneliti mengecek kembali data yang sudah 

di-entry, apakah ada kesalahan atau tidak, sehingga data 

siap dianalisa. 

 

I. Analisa Data 

1. Analisa Univariat 

          Analisa univariat bertujuan untuk menjelaskan dari 

karakteristik setiap variabel penelitian. Analisa data pada penelitian 

ini menggambarkan dan menjelaskan karakteristik setiap variabel 

penelitian  yaitu; usia dan jenis kelamin.  

2. Analisa Bivariat 

           Analisa bivariat  dilakukan untuk menganalisa hubungan 

atau berkolerasi antar variable bebas dan terikat (Notoadmojo, 

2012) 

a. Uji Normalitas 

        Tujuan  dari uji normalitas untuk mengetahui distribusi 

pada sebuah dataatau variabel berdistribusi normal atau tidak 

normal (Notoatmojo, 2012).  Uji normalitas dipakai untuk 
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mengetahui data pada responden berdistribusi normal atau 

berdistribusi tidak normal dengan uji kolmogorov  smirnov  

karena data yang diperoleh dengan sampel 50 orang keatas. 

b. Uji Hipotesa  

        Pada penelitian ini analisa bivariat yang digunakan untuk 

menganalisa hubungan kualitas tidur dengan fungsi kognitif 

pada lansia di panti Griya Kasih Siloam Malang dengan uji 

yang digunakan adalah uji  Chi-Square. 

 

J. Etika Penelitian 

1. Lembar Persetujuan (informed consent) 

        Informed consent disebut lembar persetujuan untuk diberikan 

kepada responden dengan tujuan sampel paham maksud serta 

tujuan dari penelitian. Jika bersedia, maka lembar persetujuan 

ditandatangani dan jika tidak bersedia, maka peneliti menghormati 

keputusan responden. 

2. Tanpa Nama (Anonymity) 

        Etika yang berkaitan dengan memberikan kode di setiap hasil 

data dan hanya mencantumkan inisial dari responden untuk dapat 

hasil dari  penelitian. 

3. Kerahasiaan (Confidentiallyty) 

         Etika yang berkaitan dengan cara menjaga rahasia dari 

responden penelitian seperti informasi yang didapat dan hanya data 
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tertentu yang akan dibagikan pada saat hasil riset  (Nursalam, 

2015). 

 


