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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Definisi metode penelitian menurut Sugiyono (2016) merupakan suatu cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, yang 

meliputi rancangan pola dasar yang mengarahkan pada proyek yang akan 

dilakukan. Jadi, desain akan memberikan gambaran dari garis besar pada setiap 

prosedur, dimulai dari proses awal sampai akhir. Dapat dikatakan bahwa desain 

penelitian merupakan sebuah penjabaran rincian prosedur yang diperlukan untuk 

menggali informasi yang dibutuhkan dalam memecahkan suatu penelitian 

(Muhammad, 2013). 

Penilitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan observasional 

dengan desain penelitian cross sectional yaitu sebuah penelitian yang 

mempelajari tentang dinamika korelasi antara faktor-faktor resiko dengan efek 

yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekaligus pada satu waktu 

(Setiadi, 2007). Variabel yang diteliti terlebih dahulu diobservasi dan diukur 

dalam waktu yang sama (Notoatmodjo, 2012). Peneliti menganalisis penelitian 

tentang hubungan kualitas tidur dengan tekanan darah pada wanita pre 

menopause Desa Pandanmulyo Kabupaten Malang. Kedua variabel yang diteliti 

tersebut diukur datanya dalam satu kali pengambilan secara bersamaan. 
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Bagan 4.1 Desain Penelitian 

Keterangan : 

P : Populasi warga Desa Pandanmulyo Kabupaten Malang 

S : Wanita pre menopause 

X1 : Pemberian kuisioner kualitas tidur dengan PSQI 

X2 : Pengecekan tekanan darah dengan Sphygnomanometer 

Q : Hasil 

  

P S X1 X2 Q 



29 
 

 

B. Kerangka Kerja Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.2 Kerangka Kerja Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Observasi dengan desain penelitian cross sectional 

Populasi : Warga Desa Pandanmulyo Kabupaten Malang 

Analisis data 

Variabel independen 

Teknik sampling menggunakan purposive sampling 

Sampel : Wanita yang mengalami pre menopause 

Variabel dependen 

Kualitas tidur 

PSQI 

Tekanan darah 

Sphymomanometer 

Skala : Ordinal 

H0 : Tidak ada 

hubungan kualitas tidur 

dengan tekanan darah 

pada wanita pre 

menopause Desa 

Pandanmulyo 

Kabupaten Malang 

Skala : Nominal 

H1 : Ada hubungan 

kualitas tidur dengan 

tekanan darah pada 

wanita pre menopause 

Desa Pandanmulyo 

Kabupaten Malang 
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C. Populasi, Sampel dan Sampling  

1. Definisi populasi menurut Sugiyono (2016) merupakan suatu wilayah yang 

terdiri  dari obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakterisitik tertentu 

yang ditetapkan oleh peniliti untuk diteliti dan selanjutnya didapatkan sebuah 

kesimpulan. Populasi yang diambil peneliti dalam penelitian ini adalah 

populasi warga Desa Pandanmulyo Kabupaten Malang. 

2. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh sebuah 

populasi (Sugiyono, 2016). Sampel yang diambil adalah wanita pre 

menopause Desa Pandanmulyo Kabupaten Malang. 

3. Sampling dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yang berarti teknik 

pengambilan sampling ditentukan dengan beberapa pertimbangan tertentu 

yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representative 

(Sugiyono, 2016). 

a. Kriteria inklusi 

1) Wanita yang mengalami masa pre menopause (ditandai dengan gejala 

seperti haid tidak teratur, hot flushes, gangguan tidur) 

2) Bersedia menjadi responden 

b. Kriteria eksklusi 

1) Wanita menopause  

2) Mengkonsumsi kafein dan merokok 

3) Tidak bersedia menjadi responden 

D. Definisi Operasional 

Definisi operasional meliputi pengertian dari variabel yang akan diteliti 

tersebut. Variabel tersebutu yaitu, variabel independen dan variabel dependen. 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel 
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dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Definisi 

operasional penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.1  

Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional Instrumen Skala Data 

Variabel 

independen : 

Kualitas 

tidur 

Kualitas tidur merupakan suatu 

keadan di mana saat seseorang 

terbangun dari tidurnya dapat 

merasakan suatu kebugaran, 

kesegaran dan kepuasan tidur 

tanpa seseorang meminum obat 

apapun untuk mendapatkannya. 

Pittsbrugh Sleep 

Quality Index 

(PSQI) 

Nominal 

5      : baik 

6-21 : buruk 

Variabel 

dependen : 

Tekanan 

darah 

Tekanan darah adalah tekanan 

yang ditimbulkan pada dinding 

arteri. Tekanan puncak terjadi 

saat ventrikel berkontraksi 

disebut tekanan sistolik dan saat 

jantung beristirahat disebut 

tekanan diastolic. 

Sphymomanometer Ordinal 

- Normal 

<120/<80 

mmHg 

- Pra 

Hipertensi 

120-139/80-

89 mmHg 

- Hipertensi 1 

140-159/90-

99 mmHg 

- Hipertensi 2 

>160/>100 

mmHg 

 

E. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Pandanmulyo Kabupaten Malang. 

F. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan desember 2018. Penelitian ini 

dilakukan setelah mendapat persetujuan penelitian dari Kepala Desa, Desa 

Pandanmulyo Kabupaten Malang. 

G. Alat Pengumpulan Data 

1. Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)  

PSQI merupakan intrumen pengukuran kualitas tidur seseorang. 

Terdiri dari 7 poin peniliaian yakni kualitas tidur subyektif, latensi, gangguan 
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tidur, durasi, penggunaan obat tidur dan gangguan aktifitas pada siang hari 

(Nova, 2012). Validitas dari PSQI sudah teruji akurat, skor didapat dari setiap 

domain atau area yang meliputi komponen yang sudah disebutkan. Tiap 

domain nilainya berkisar 0-3. Nilai tiap komponen kemudian dijumlahkan 

hingga memperoleh nilai global yang berada pada rentang 0-21. Apabila skor 

global <5 kualitas tidur baik, semakin tinggi skor global maka semakin buruk 

pula kualitas tidurnya (Indrawati, 2012). 

2. Sphymomanometer 

Adapun beberapa langkah menurut Potter & Perry (2010) dalam 

melakukan pengecekan tekanan darah dengan menggunakan 

sphygmomanometer, sebagai berikut : 

a. Pasangkan manset pada lengan atas dengan batas bawah manset sekitar 2-

3 cm dari lipatan siku lalu perhatikan posisi pipa manset yang akan 

menekan tepat di atas denyut arteri (arteri brakialis). 

b. Posisi manset harus sejajar dengan jantung dan individu dalam kondisi 

rileks. 

c. Tempelken stetoskop bagian yang pipih bulat tepat dimana arteri brakialis 

berada, kemudian pasangkan pendengar di telinga peneliti. 

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

pada pompa karet manset untuk menutupnya. 

e. Pompa karet agar udara masuk ke dalam manset kurang lebih sampai 20 

mmHg dari tekanan darah sebelumnya. 

f. Detakan pertama didapat sebagai tekanan darah sistolik dan detakan 

terakhir didapat sebagai tekanan darah diastolik. 

g. Setelah mendapatkan hasilnya lepaskan manset dan rapikan alat. 
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H. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Tahap persiapan 

a. Penyusunan proposal penelitian 

b. Melakukan studi pendahuluan 

c. Mempersiapkan surat ijin terkait keperluan peneliti yang akan 

dimasukkan pada pihak yang bersangkutan yaitu, BANGKESBANGPOL, 

DINKES Kabupaten Malang, Kecamatan Tajinan dan Kepala Desa 

Pandanmulyo. 

d. Mempersiapkan segala instrumen yang dibutuhkan saat melakukan 

penelitian, dalam pengumpulan data melalui inform consent. 

2. Tahap pelaksanaan 

a. Peneliti sudah mendapatkan ijin untuk dilakukannya penelitian di Desa 

Pandanmulyo. 

b. Memastikan bahwa sampel bersedia untuk menjadi responden dalam 

penelitian si peneliti, dengan memberikan surat persetujuan jika 

responden setuju, maka selanjutnya peneliti menjelaskan prosedur 

pelaksanaan dan menjamin kerahasiaan dari data responden. 

c. Memberikan kuisioner PSQI untuk mengambil data kualitas tidur 

responden. 

d. Selanjutnya setelah mendapatkan data mengenai kualitas tidur, kemudian 

dilakukan pengecekan tekanan darah dengan sphygmomanometer. 

e. Setelah selesai peneliti tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada 

responden atas kerja sama dan waktu yang diluangkan. 
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I. Pengolahan Data 

1. Editing  : peneliti melakukan pemeriksaan data awal yang telah ada 

untuk meminimalisir adanya kesalahan yang ada pada data (Septiawan, 

2013). 

2. Coding  : mengklasifikasikan jawaban dari responden ke dalam 

kategori. 

3. Entry  :  data dimasukkan dalam program computer selanjutnyaa data 

diolah sesuai dengan variabelnya, seperti nama, usia, IMT, kualitas tidur dan 

tekanan darah. 

4. Tabulasi data : data dikelompokkan seseuai dengan tujuan penelitian lalu 

disusun menajadi tabel guna mempermudah dalam pembacaaan hasil 

penelitian (Septiawan, 2013).  

J. Analisis Data 

Kegiatan analasis data berupa pengelompokkan data berdasarkan variabel dan  

jenis responden, kemudian data ditabulasikan berdasarkan variabel dari seluruh 

respnden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan 

dalam menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan dalam menguji 

hipotesis yang telah ditentukan (Sugiyono, 2015). 

1. Uji Univariat 

Analisa univariat bertujuan untuk menjelaskann karasteristik untuk 

setiap variabel penelitian (Notoatmodjo, 2010). Analisa univariat dalam 

penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendesktipsikan karakteristik 

setiap variabel penelitian berupa usia, IMT, kualitas tidur dan tekanan darah. 
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2. Uji Bivariat 

Analisa bivariat ini digunakan dalam menganalisa hubungan antara 

variabel bebas dan variabel tidak bebas (Notoatmodjo, 2012). 

a. Uji Normalitas 

Sebelum memasuki uji hipotesa terlebih dahulu data diuji 

normalitasnya. Uji normalitas adalah pengujian data untuk melihat apakah 

nilai residual terdistribusi normal atau tidak (Ghazali, 2009). Dalam 

penelitian untuk mengetahui kenormalan distribusi data menggunakan uji 

Kolmogrof-Smirnov karena sampel >50 orang (Oktaviani dan Notobroto, 

2014). Kesimpulan dari hasil tersebut dikatakan berdistribusi normal jika 

p>0,05 dan berdistribusi tidak normal jika p<0,05 (Nisfiannoor, 2009). 

b. Uji Hipotesa 

Dalam uji hipotesa menggunakan cara uji Spearman karena data tidak 

berdistribusi normal. Didapatkan hasil jika nilai p>0,05 maka H0 diterima 

dengan hasil tidak ada hubungan kualitas tidur dengan tekanan darah pada 

wanita pre menopause Desa Pandanmulyo Kabupaten Malang dan jika 

nilai p<0,05 maka H1 diterima maka hasil uji korelasinya ada hubungan 

kualitas tidur dengan tekanan darah pada wanita pre menopause Desa 

Pandanmulyo Kabupaten Malang. 

K. Etika Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, yang diperlukan adalah membawa surat 

rekomendasi dari institusi untuk pihak yang bersangkutan dengan mengjukan 

surat permohonan izin kepada lembaga yang berketempatan. Setelah 

mendapatkan persetujuann, barulah peneliti dapat melakukan penelitian dengan 

menekankan masalah etika yaitu, sebagai berikut : 
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1. inform consent 

lembaran berupa kebersediaan menjadi responden dalam penelitian. 

Jika bersedia responden akan menandatangani lembar persetujuan tersebut 

bila tidak bersedia peneliti siap menghargai keputusannya. 

2. Tanpa nama 

Peneliti akan mengganti nama responden dengan inisial nama. 

3. Kerahasiaan 

Peneliti merahasiakan data yang didapat dari responden, hanya 

beberapa data tertentu yang akan dikumpulkan pada hasil riset. 

 

 


