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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Desain Penelitian ini adalah rancangan penelitian yang disusun sedemikian rupa sehingga 

dapat menuntun peneliti untuk memperoleh jawaban terhadap rumusan masalah dalam penelitian 

(Sastroasmoro & Ismail, 2011). Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional analitik 

dengan jenis rancangan Cross Sectional Study yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan 

sesaat atau dalam jangka waktu satu periode tertentu dan setiap subjek studi hanya dilakukan satu 

kali pengamatan selama penelitian atau suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi 

antara faktor-faktor resiko dengan efek, dengan tujuan mengetahui ada atau tidak ada hubungan 

intensitas nyeri dengan kualitas tidur pada pasien potensi  LBP di Puskesmas Dinoyo Malang. 

 

 

 

Bagan 4.1 Desain Penelitian 

 

Keterangan : 

P = Populasi 

X =   intensitas nyeri 

Y =   Kualitas tidur

X Y P 
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B. Kerangka Kerja Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

Bagan 4.2. Kerangka Penelitian 

 

 

Observasi analitik dengan pendekatan Cross Sectional 

Populasi : Pasien Lansia di Puskesmas Dinoyo Malang 

Purposive Sampling 

Semua responden adalah Pasien lansia Puskesmas Dinoyo 

Malang yang memenuhi kriteria Inklusi 

Variabel Independen Variabel Dependen 

Intensitas nyeri potensi 

LBP 
Kualitas tidur 

Numeric Rating Scale 

(NRS) 

PQSI 

 

Skala: Rasio Skala: Rasio 

Analisa Data 

H1: Ada hubungan 

intensitas nyeri dengan 

kualitas tidur pada 

pasien potensi Low back 

pain di Puskesmas 

Dinoyo kota Malang 

 

H0: Tidak ada  

hubungan intensitas 

nyeri dengan kualitas 

tidur pada pasien 

potensi Low back pain 

di Puskesmas Dinoyo 

kota Malang 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan bertepatan di Puskesmas Dinoyo Kota Malang 

2. Waktu Penelitian 

Wktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan 12 Agustus tahun 2018. 

D. Populasi, Sampel, dan Sampling 

1. Populasi  

Populasi merupakan kumpulan dari individu atauun objek dan juga fenomena yang 

secara potensial dapat diukur sebagai bagian dari penelitian (Swarjana, 2012). Populasi 

dalam penelitian ini adalah semua responden dalam kategori lansia  yang berjumlah 92 

orang untuk diteliti di Puskesmas Dinoyo Kota Malang. 

2. Tehknik Sampling 

Tehnik sampling dalam penelitian ini menggunakan Non Probability Sampling dengan 

metode purposive sampling. Non Probability Sampling merupakan tehnik pengambilan 

sampel yang tidak memberikan peluang ataupun kesempatan yang sama bagi setiap unsur 

atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2011).  

Pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling  didasarkan atas ciri-ciri 

tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang 

sudah  diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit sampel yang  dihubungi disesuaikan 

dengan kriteria-kriteria tertentu yang  diterapkan berdasarkan tujuan penelitian (Swarjana, 

2012).  

Sampel pada penelitian ini ditentukan berdasarkan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi, 

yang dapat dilihat sebagai berikut : 
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a. Kriteria Inklusi 

1) Responden berpotensi Low back pain berdasarkan diagnosa dokter dan 

pemeriksan fisik pasien di Puskesmas Dinoyo Kota Malang. 

2) Usia responden antara 45-90 tahun 

3) Responden bersedia menjadi objek untuk diteliti 

b. Kriteria Eksklusi  

1) Responden tidak bersedia menjadi responden untuk  diteliti 

 

E. Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas (Independent) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah intensitas nyeri low back pain 

2. Variabel Terikat (Dependent) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas tidur. 

F. Alat Pengumpulan data 

1. Skala penilaian numerik (Numerical rating scale, NRS) lebih digunakan sebagai pengganti 

pada alat pendeskripsian kata. Dalam hal ini, responden menilai nyeri dengan 

menggunakan skala 0-10. Skala paling efektif digunakan saat mengkaji intensitas nyeri 

sebelum dan setelah intervensi (Andarmoyo, 2013)  

 

Gambar 4.7 Skala Numeric Rating Scale  (Suryono, Edi, 2008) 

Keterangan: 
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0  : Tidak Nyeri  

1-2 : Nyeri Ringan 

3-5 : Nyeri Sedang  

6-7  : Nyeri Berat  

8-10 : Nyeri Yang Tidak Tertahankan (Judha, 2012).  

 

2. Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), merupakan kuesioner untuk mengetahui kualitas 

tidur seseorang dalam jangka waktu satu bulan secara subyektif. PSQI ini terdiri dari 19 

bentuk pertanyaan yang membentuk 7 komponen penilaian, meliputi: kualitas tidur secara 

subyektif, latensi tidur, durasi tidur, efisiensi tidur sehari-hari, gangguan tidur, penggunaan 

obat tidur, dan disfungsi aktivitas pada siang hari. Jumlah skor dari ketujuh komponen 

tersebut menghasilkan satu skor global. Skor global PSQI > 5 memberikan sensitivitas 

diagnostik 89,6% dan spesifitas 86,5% dalam membedakan tidur yangbaik dan yang buruk 

(Novitasari,2013). 

Kualitas tidur bias juga di identifikasikan menggunakan kuesioner  The Pittsburgh 

Sleep Quality Index (PSQI) yang terdiri dari 9 item pertanyaan yang masuk dalam 7 

komponen dengan skor 0-3 pada tiap komponen. 

1. Jam berapa biasanya anda mulai tidur malam? 

2. Berapa lama anda biasanya baru bisa tertidur tiap malam? 

3. Jam berapa anda biasanya bangun pagi? 

4. Berapa lama anda tidur di malam hari? 
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Tabel. 4.2 The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) 

5. Seberapa sering masalah-

masalah dibawah ini yang 

mengganggu tidur anda 

Tidak 

pernah  

1x 

seminggu 

2x 

seminggu 

3x 

seminggu 

a). 
Tidak mampu tertidur 

selama 30 menit sejak 

    

b). Terbangun ditengah malam 

atau terlalu dini 

    

c). Terbangun untuk ke kamar 

mandi  

    

d). Tidak mampu bernafas 

dengan leluasa 

    

e). Batuk atau mengorok     

f). Kedinginan dimalam hari     

g). Kepanasan dimalam hari     

h). Mimpi buruk     

i). Terasa nyeri     

j). Alasan lain     

6 Seberapa sering anda 

menggunakan obat tidur 

    

7 Seberapa sering anda 

mengantuk ketika 

melakukan aktivitas disiang 

hari 

    

  Tidak 

antusias 

Kecil  Sedang  Besar  

8. Seberaba besar antusias anda 

ingin menyelesaikan 

masalah yang ingin anda 

hadapi 

    

  Sangat 

baik 

Baik kurang Sangat 

kurang 

9. Pertanyaan preintervensi : 

bagaimana kualitas tidur 

anda selama sebulan lalu 
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 Pertanyaan postintervensi : 

bagaimana kualitas tidur 

anda selama seminggu lalu 

    

 

Pada komponen no 4 akan menilai tentang efisiensi tidur berdasarkan hasil penjumlahan 

dan pembagian nilai yang diperoleh dari skor item pertanyaan no 1, no 3, no 4. 

 

G. Definisi Operasional 

Tabel 4.3. Definisi Operasional 

Nomor Variabel Defenisi Operasional Aalat Ukur Skala 

1 Bebas: 

Intensitas nyeri 

low back pain 

Gambaran tentang 

seberapa parah nyeri 

dirasakan oleh individu 

Data responden 

diambil 

menggunakan 

Numerical rating 

scale (NRS)  

 

Rasio 

2 Terikat: 

kualitas tidur 

Ukuran dimana 

seseorang itu dapat 

kemudahan dalam 

memulai tidur dan 

untuk mempertahankan 

tidur, 

Data responden 

diambil 

menggunakan  

Pittsburgh Sleep 

Quality Index (PSQI) 

Rasio 
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H. Prosedur Penelitian 

Pengumpulan data merupakan sebuah proses pendekatan kepada subjek dan proses 

pengumpulan karakteristik subjek yang diperlukan dalam suatu penelitian. Menggunakan NRS 

& PQSI untuk mengukur intensitas nyeri dan kualitas tidur pasien Lansia . Adapun langkah-

langkah pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilihatasebagai berikut: 

a. Tahap persiapan 

1) Mempersiapkan kuisioner yang dkan igunakan untuk pengumpulan data pada 

responden. 

2) Mempersiapkan surat izin penelitian yang akan disampaikan kepada pihak yang 

berkepentingan. 

b. Tahap pelaksanaan 

1) Peneliti memperkenalkan diri kemudian menjelaskan penelitian yang akan dilakukan. 

2) Permintaan persetujuan kepada responden (inform consent) dengan memeberikan 

penjelasan secara lisan maupun tertulis tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

prosedur penelitian dan hak responden. 

3) Mempersiapkan kuisioner yang akan di isi oleh responden. 

4) Peneliti kemudian membagikan lembar persetujuan menjadi responden dan lembar 

kuesioner pertanyaan serta memberikan responden waktu selama mengisi kuesioner. 

5) Setelah responden mengisi kuisioner dan lembar persetujuan maka peneliti kemudian 

mengambil kembalik lembar persetujuan menjadi responden dan lembar kuesioner 

pertanyaan  
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6) Menyiapkan alat dan bahan untuk uji sampel serta pengukuran Numeric Rating Scale 

(NRS) dan Piitsburgh Sleep Quality Index (PQSI). 

7) Peneliti melakukan uji sampel pada setiap populasi untuk menentukan populasi yang 

homogen sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 

8) Setelah mendapatkan populasi yang lolos kriteria inklusi dan kriteria eksklusi, 

selanjutnya peneliti mengajukan persetujuan terhadap responden berupa informed 

consent yaitu surat persetujuan dan juga surat kesediaan menjadi responden. Apabila 

telah mendapatkan persetujuan dan kesediaan dari responden maka peneliti 

menjelaskan teknik intervensi dan kerahasiaan data yang diambil dari responden. 

c. Tahap pengumpulan data 

1) Mengecek nama, kelengkapan identitas dan kediaan responden. 

2) Memeriksa kembali jika ada pengisian yang tidak terlalu lengkap. 

3) Data yang diperoleh kemudian diolah oleh peneliti. 

d. Tahap Pengolahan Data 

1) Editing 

Editing merupakan upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data atau formulir 

pada kuesioner yang diperoleh atau yang sudah dikumpulkan. Editing pada penelitian 

ini dilakukan pada tahap pengumpulan data dan setelah data dikumpulkan. 

2) Coding 

Coding adalah kegiatan pemberian kode numerik (angka) terhadap data yang 

terdiri atas beberapa kategori. Pemberian kode ini sangat penting dikarenakan dalam 

pengolahan dan analisis data ini peneliti menggunakan komputer. 
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3) Entry data 

Pada tahap ini peneliti memasukkan data yang telah dikumpulkan ke dalam 

master tabel atau data base pada komputer, kemudia membuatkan distribusi frekuensi 

sederhana pada data tersebut. 

4) Cleaning data 

Pada tahap ini peneliti melakukan pemeriksan kembali data yang sudah di-entry 

untuk melihat apakah ada kesalahan atau tidak, sebelum data siap untuk dianalisa. 

 

I. Teknik Analisis Data 

 Analisa data merupakan suatu kegiatan penelitian yang menggunakan analisis 

data yang terdiri dari persiapan, tabulasi dan aplikasi data.  

1. Uji Normalitas 

 Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai 

sebaran data pada sebuah kelompok data maupun variabel, apakah data tersebut 

berdistribusi normal ataukah tidak (Notoatmojo, 2014). Namun untuk memberikan 

kepastian, data yang memiliki distribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji 

normalitas. Uji Normatif memiliki syarat yaitu jika data lebih dari 50 dapat menggunakan 

Shapro Wilk, sedangkan jika data kurang dari 50 dapat menggunakan Kolmogorov 

Smirnov.  

2. Analisa Univariat 

 Analisis yang dilakukan untuk melihat distribusi berfrekuensi dan presentase dari 

setiap variabel yang dikehendaki dari tabel distribusi (Notoatmojo, 2014). Dalam 

penelitian ini analisis univariat yang digunakan untuk mengetahui  karakteristik responden 

erdiri dari karakteristik usia, jenis kelamin dan tingkat nyeri.  
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3. Analisa Bivariat 

 Analisa bivariat merupakan analisa data yang dilakukan untuk melihat hubungan 

antara variabel independen dan variabel dependen apakah memiliki makna atau tidak. 

Analisa bivariat dapat dilakukan kepada dua variabel yang diduga memiliki hubungan atau 

berkolerasi. Dalam penelitian ini analisa bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan 

intensitas nyeri dengan kualitas tidur pada pasien LBP di Puskesmas Dinoyo Malang. Jika 

hasil uji normalitas tidak normal maka dilakukan uji chi squre dan jika dihasilkan uji 

normalitas normal maka dilakukan uji sperman. 

 Jika analisa data yang digunakan lebih dari 0,05 maka data tersebut dinyatakan 

berdistribusi normal dan dapat dibuktikan dengan uji statistik normalitas dengan 

menggunakan uji korelasi spearmen. Jika analisa data yang digunakan kurang dari 0,05  

maka data tersebut dinyatakan berdistribusi tidak normal dan dapat dibuktikan dengan uji 

statistik normalitas dengan dapat menggunakan uji Chi Square. 

 

J. Etika Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian ini, peneliti diharuskan mengajukan permohonan ijin 

kepada yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan sebelum melakukan penelitian. 

Kemudian melakukan penelitian dengan menekankan masalah etika yang meliputi : 

1. Informed Consent (Lembar Persetujuan) 

Informed consent merupakan lembar persetujuan untuk responden sebelum melakukan 

peneliti yang bertujuan agar responden juga mengetahui maksud dan tujuan peneliti yang 

akan dilakukan serta hasil dan dampak yang akan terjadi selama pengambilan data. Jika 

responden bersedia diteliti maka resonden harus menandatangani lembar persetujuan 

tersebut, dan jika responden tidak bersedia maka peneliti harus tetap menghormati hak-hak 

responden dan tidak memaksa (Nursalam,2008).   
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2. Anonymity (Tanpa Nama) 

Anonymity merupakan upaya untuk menjaga kerahasiaan dalam arti menjaga 

kerahasiaan identitas responden artinya identitas responden. Semua informasi yang telah 

didapatkan dan dikumpulkan harus dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok 

data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset (Nursalam,2008).   

3. Confidentiallyty (Kerahasiaan) 

Confidentially adalah cara yang dilakukan untuk menjaga kenyamanan dan 

kerahasiaan responden selama penelitian. Selama proses penelitian, responden 

diwawancarai kemudian diperiksa menggunakan waktu luang dari responden sendiri. 

Aspek kenyamanan pada penelitian ini diterapkan dengan memeberikan penjelasan kepada 

responden tentang bagaimana proses pemeriksaan dan kemungkinan buruk yang akan 

terjadi (Nursalam,2008)
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