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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan suatu cara dan rencana untuk mencapai 

tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berfungsi sebagai panduan selama 

proses penelitian (Hidayat, 2012). Jenis penelitian yang di gunakan oleh 

peneliti adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian pra 

eksperimental dengan pendekatan one group pre-test post-test design. 

Penelitian ini hanya terdapat satu kelompok yaitu kelompok eksperimental.  

Kelompok eksperimental di observasi terlebih dahulu dengan pre-test 

sebelum diberikan perlakuan dan di observasi lagi setelah diberikan 

perlakuan dengan post-test, dari proses ini peneliti dapat mengetahui 

perubahan yang terjadi pada responden sebelum dan sesudah diberikan 

perlakuan. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian menggunakan 

“Purposive Sampling” yaitu peneliti memilih sampel yang sesuai dengan 

kriteria inkulasi dan tujuan penelitian. Penelitian ini akan menganalisa 

pengaruh latihan relaksasi otot progresif terhadap kualitas tidur pada lanjut 

usia di Kelurahan Bunulrejo Malang.  

Bagan 4.1 Desain Penelitian 

Keterangan 

P : Populasi 

S : Sampel 

Q1 : Pre-test pada Kelompok Eksperimental dengan PSQI 

X : Kelompok Intervensi dengan Latihan Relaksasi Otot Progresif 

Q2 : Post-test pada Kelompok Eksperimental dengan PSQ 

Q1 X P S Q2 
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B. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

  

pra eksperimental dengan pendekatan one group pre-test post-

test design. 

Populasi : Lanjut usia di Kelurahan Bunulrejo Malang 

Teknik Sampling “Purposive sampling” 

Sampel : Lanjut usia di Kelurahan Bunulrejo Malang yang 

memenuhi kriteria inklusi 

Variabel Independent Variabel Dependent 

Relaksasi Otot Progresif Kualitas Tidur 

SOP PSQI 

Analisa Data 

Uji Normalitas dengan Saphiro-Wilk.  

Uji Pengaruh dengan Uji Wilcoxon 

 

Hasil 

H1 : Ada pengaruh latihan 

relaksasi otot progresif 

terhadap kualitas tidur pada 

lanjut usia di Kelurahan 

Bunulrejo Malang 

 

H0 : Tidak ada pengaruh 

latihan relaksasi otot 

progresif terhadap kualitas 

tidur pada lanjut usia di 

Kelurahan Bunulrejo 

Malang 

 

 

 

Bagan 4.2 Kerangka Penelitian 
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C. Variabel Penelitian 

Variabel Penelitian adalah objek dari semua karakteristik yang dapat 

diukur oleh peneliti dan terdapat informasi yang bisa dipelajari dan dapat 

ditarik kesimpulan dari penelatian tersebut. (Robbin Person, 2012). Penelitian 

ini terdapat dua variabel yaitu : 

1. Variabel dependent (terikat) 

Merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel 

dependent akan berubah tergantung pada variabel independent 

(Sugiyono, 2011). Variabel dependent dalam penelitian ini yaitu kualitas 

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

2. Variabel independent (bebas) 

Variabel independent merupakan variabel yang mempengaruhi dan 

yang menjadi penyebab berubahnya variabel dependent (terikat) 

(Sugiyono, 2011). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah latihan 

relaksasi otot progresif. 

 

D. Populasi, Sampel dan Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah seluruh subjek yang akan diteliti berdasarkan kriteria 

yang telah diatur dan ditentukan oleh peneliti (Sugiyono, 2010). Populasi 

dalam penelitian ini adalah lanjut usia di RW 11 Kelurahan Bunulrejo 

Malang. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah populasi yang akan mewakili 

populasi saat penelitian. Sampel merupakan responden terpilih yang 
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sesuai dengan karakteristik dan kriteria inklusi penelitian (Sugiyono, 

2010). Sampel dari penelitian ini adalah lanjut usia di Kelurahan 

Bunulrejo Malang yang memenuhi kriteria inklusi. 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan Purposive 

Sampling. Pemilihan sampel berdasarkan dengan kriteria dan tujuan 

penelitian. Adapun beberapa krtiteria dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi merupakan kriteria yang apabila memenuhi 

semua kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti maka dapat menjadi 

responden dalam penelitian. Kriteria inklusi pada penelitian ini yakni : 

1) Lanjut usia di Kelurahan Bunulrejo (RW 11) dan memiliki 

kualitas tidur dengan nilai PSQI >/=6 

2) Tidak mengkonsumsi obat tidur dan obat penenang lainnya. 

3) Usia 60 tahun keatas 

4) Bersedia menjadi responden 

b. Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi merupakan kriteria yang apabila terdapat 

pada responden maka tidak dapat menjadi bagian dari penelitian. 

Kriteria eksklusi pada penelitian ini yakni : 

1) Lansia dengan gangguan berkomunikasi seperti tidak bisa 

berbicara dan tidak mampu memahami lawan bicara. 

2) Lansia dengan Activity Daily Living nya terganggu seperti tidak 

bisa berjalan dengan mandiri. 

3) Lansia dengan ketergantungan obat tidur 
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4) Lansia dengan kondisi bedres total 

c. Kriteria Drop Out 

Kriteria drop out merupakan kriteria yang apabila responden 

tidak mengikuti prosedur dan SOP maka responden tersebut tidak 

dapat menjadi bagian dari penelitian. Kriteria drop out dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1) Responden penelitian tidak dapat menyelesaikan latihan sampai 

akhir 

2) Responden tidak mengikuti prosedur dengan tertib. 

 

E. Definisi Operasional 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional Instrument Sekala Data 

1 Variabel  

Independent : 

Latihan 

Relaksasi Otot 

Progresif 

Relaksasi otot progresif 

merupakan terapi 

relaksasi dengan 

menggabungkan 

gerakan 

mengencangkan dan 

melemaskan otot-otot 

pada suatu bagian tubuh 

untuk memberikan rasa 

relaksasi.  

SOP 

(Standar 

Operasional 

Prosedur) 
Ordinal 

2 Variabel 

Dependent : 

Kualitas Tidur 

PSQI merupakan alat 

ukur untuk ganggguan 

tidur dengan 9 

komponen pertanyaan 

dan 7 tahap penilaian.  

PSQI 
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F. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kelurahan Bunulrejo Rw 11 Rt 1-5 

Kecamatan Blimbing Malang. 

 

G. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2018. 

 

H. Instrumen Penelitian 

1. Lansia di kumpulkan di Balai Desa. Lansia yang memiliki riwayat 

Kualitas Tidur didata terlebih dahulu. Kemudian peneliti melakukan 

interview kepada lansia. Hasil data yang diperoleh dari interview diisi 

pada lembar observasi. 

2. Melakukan pengukuran skala kualitas tidur  dengan langkah-langkah 

sebagai berikut :  

a. Mengukur skala kualitas tidur dengan Pittsburgh Insomnia Rating 

Scale sebelum diberikan intervensi. Skala yang diberikan berupa 

beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh lansia. 

b. Pemberian intervensi berupa latihan relaksasi otot progresif 

c. Menganalisis hasil dari penurunan skala kualitas tidur pada lansia 

sebelum dan sesudah intervensi. 

 

I. Proses Pengumpulan Data 

1. Tahap persiapan 

a. Melakukan studi pendahuluan di Desa Bunulrejo Malang. 

b. Membuat proposal penelitian. 
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c. Mempersiapkan surat ijin penelitian yang akan disampaikan kepada 

pihak Kelurahan  

d. Mempersiapkan alat yang dibutuhkan untuk mengambil sampel 

sampai evaluasi 

e. Menyiapkan lembar skala PSQI untuk sampel dalam penelitian. 

2. Tahap pelaksanaan 

a. Berkoordinasi dengan  ketua RW yang kemudian diteruskan kepada 

ketua Lansia di Kelurahan Bunulrejo Malang 

b. Membuat surat undangan kepada lansia untuk melakukan 

pengambilan data 

c. Mengumpulkan semua responden. 

d. Peneliti menjelaskan prosedur pelaksanaan  

e. Membagikan lembar data sampel dan lembar skala kualitas tidur 

sebelum dan sesudah melakukan intervensi. 

f. Mengukur skala kualitas tidur responden sebelum diberikan 

intervensi. 

g. Memberikan intervensi latihan relaksasi progresif. 

h. Mengukur skala kualitas tidur responden setelah diberikan intervensi. 

i. Menganalisa hasil dari latihan relaksasi progresif terhadap kualitas 

tidur 

3. Tahap pengelolaan data  

Pengelolaan data di lakukan setelah pengambilan data post-test 

kemudian diolah dan dianalisa. 
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J. Etika Penelitian 

Etika dalam penelitian merupakan hal yang penting dan harus 

diperhatikan dalam pelaksanaan penelitian agar penelitian dapat berjalan 

dengan lancar dan tidak mempunyai permasalahan-permasalahan yang 

melanggar kode etik (Dwi, Saryono, 2011),   

Etika penelitian terdapat dua prinsip yakni prinsip autonomity, 

anonymity, dan confidentiality. 

1. Informed consent (Lembar Persetujuan) 

Informed consent merupakan suatu lembar persetujuan yang diberikan 

oleh peneliti kepada calon responden. Cara ini merupakan salah satu cara 

untuk mengetahui responden bersedia menjadi bagian dari penelitian atau 

tidak. Sebelum penelitian berlangsung, peneliti menjelaskan tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, prosedur penelitian, teknik penelitian dan 

berapa lama penelitian akan berlangsung. Tujuan diberikannya informed 

consent adalah agar calon responden memahami maksud dan tujuan 

penelitian serta dapat mengetahui efek yang akan dihasilkan. Kesediaan 

responden terhadap penelitian yang akan dilakukan akan di setujui dengan 

menandatangani informed concent yang dibuat oleh peneliti (Saryono, 

2011).  

2. Anonimity (tanpa nama)  

Anonimity merupakan salah satu cara untuk tetap menjaga etika dalam 

penelitian dengan  tidak memberikan atau mencantumkan nama pada 

lembar data. Nama responden pada lembar data akan diganti menjadi 

kode tertentu (Saryono, 2011).  
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3. Kerahasiaan (confidentiality)  

Kerahasiaan merupakan salah satu etika dalam penelitian dan peneliti 

harus menajamin kerahasiaan responden selama dan sesudah penelitian. 

Data umum dan informasi responden hanya dapat digunakan untuk 

kepentingan selama proses penelitian berlangsung (Saryono, 2011). 

 

K. Analisis Data  

Analisa data adalah proses menyusun data secara terstruktur yang 

bertujuan untuk memudahkan dalam memahami data (Amirul, 2016).  

1. Analisa Univariat  

Analisa univariat merupakan suatu analisa yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan karakteristik dari setiap variabel dari hasil penelitian 

(Notoadmodjo,2012). Analisa univariate yang digunakan pada penelitian 

ini untuk mengetahui distribusi usia, jenis kelamin, dan kualitas tidur.  

2. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat adalah cara yang dilakukan untuk melihat hubungan 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat.  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data terdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan uji Shapiro-Wilk 

karena sampel <50. Jika hasil p >0,05 maka data berdistribusi normal 

dan apabila p <0,05 maka data berdistribusi tidak normal (Dahlan, 

2009). 
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b. Uji Statistika 

Uji data menggunakan uji Wilcoxon karena data tidak normal. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada pengaruh latihan 

relaksasi progresif terhadap kualitas tidur pada lanjut usia di 

Kelurahan Bunulrejo Malang. Jika nilai P ( sig 2 tailed ) >0,05 maka 

H0 yang dapat diterima dengan artian tidak ada pengaruh latihan 

relaksasi otot progresif terhadap kualitas tidur pada lanjut usia di 

Kelurahan Bunulrejo Malang. Dan jika nilai P ( sig 2 tailed ) dengan 

nilai data <0,05 maka H1 yang dapat diterima dan berarti terdapat 

pengaruh latihan relaksasi otot progresif terhadap kualitas tidur pada 

lanjut usia di Kelurahan Bunulrejo Malang. 

 


