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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat pre eksperimental dengan 

purposive sampling dan desain penelitian one group pretest-posttest, yaitu 

penelitian dengan melakukan kegiatan percobaan pada kelompok yang disebut 

kelompok perlakuan, kemudian memberikan pretest sebelum program dan 

posttest sesudah program (Fahrur Ridwan, Satya Pratiwi, & Tri Bagus, 2016). 

Kelompok perlakuan yaitu pemberian chair based exercise. 

 

  

Skema 4.1 desain penelitian 

Keterangan: 

P : Populasi Chair Based Exercise 

S : Sampel Chair Based Exercise 

O1 : hasil dari pretest sebelum perlakuan 

X : perlakuan dengan chair based exercsie 

O2 : hasil dari posttest sesudah perlakuan 

B. Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian yaitu bagan terhadap rancangan kegiatan yang akan 

dilakukan. Kerangka meliputi siapa yang akan di teliti dan variabel yang 

mempengaruhi kegiatan. 

 

 

S O1 X O2 P 
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Skema 4.2 kerangka penelitian 

C. Populasi, Sampel, dan Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

Purposive sampling 

Populasi : Lansia di Panti jompo Griya Asih Lawang 

Sampel: lansia yang memenuhi kriteria inklusi di Panti Jompo Malang 

Analisis Data 

Variabel Dependen 

Variabel Penelitian  

Kualitas Tidur 

Variabel Independen 

Chair Based Exercise 

Instrumen: Pittsburgh Sleep 

Quality Index (PSQI) 

Instrumen: sesuai SOP 

Skala: ordinal 

H0 : Tidak ada pengaruh Chair 

Based Exercise terhadap 

kualitas tidur lansia di Panti 

Jompo Griya Asih Lawang  

H1 : Ada pengaruh Chair 

Based Exercise terhadap 

kualitas tidur lansia di Panti 

Jompo Griya Asih Lawang 
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peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Hidayat, 2009). 

Populasi dalam penelitian ini adalah lansia yang tinggal di Panti Jompo 

Malang mengalami gangguan tidur dengan jumlah populasi 31. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih dengan sampling 

tertentu untuk dapat mewakili populasi (Notoatmodjo, 2012). Sampel 

penelitian ini adalah lansia yang tinggal di Panti Jompo Malang mengalami 

gangguan tidur yang memenuhi kriteria inklusi. Jumlah sampel pada 

penelitian ini 31. 

Agar sampel yang digunakan match, penelitian menentukan kriteria 

inklusi dan eksklusi. Kriteria Inklusi adalah kriteria dimana subjek penelitian 

dapat mewakili sampel penelitian yang memenuhi syarat sebagai sampel 

(Notoatmdjo, 2012. kriteria inklusi yaitu : 

a. Lansia berusia ≥ 50 tahun 

b. Kognitif baik dinlai dengan Mini Mental State Examination (MMSE) 

c. Mengalami gangguan tidur dinilai dengan Pittsburgh Sleep Quality 

Index dengan skor > 5 

d. Bersedia menjadi responden 

Kriteria eksklusi yaitu : 

a. Memiliki riwayat fraktur atau post operatif  

b. Mengkonsumsi obat tidur 

c. Responden keadaan bed rest 

d. Tidak bersedia dalam penelitian karena alasan tertentu 

e. Responden kategori kontra indikasi Chair Based Exercise 
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Kriteria Drop Out : 

a. Responden tidak mematuhi atau mengikuti prosedur yang sudah di 

 setujui 

b. Responden tidak mengikuti intervensi minimal selama dua kali 

berturut-turut 

c. Responden mengalami cidera yang dapat mengganggu latihan dalam 

penelitian 

d. Responden menjalani terapi lain 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah suatu cara yang di tempuh dalam pengambilan 

sampelagar memperoleh sampel yang benar-benar sesuai dengan 

keseluruhan objek penelitian (Nursalam, 2001). Sampling merupakan 

elemen berbeda dari populasi, pada pengambilan sampel dalam penelitian ini 

adalah purposive sampling. Sampel dipilih berdasarkan penilaian atau 

pandngan dari beberapa ahli berdasarkan tujuan dan maksud dari penelitian 

(Amrullah, 2015). 

D. Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel, scara operasional, 

secara praktik, secara nyata dalam lingkup objek penelitian atau objek yang 

diteliti.  
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Tabel 4.3 Definisi Operasional 

Variabel 
Definisi 

Operasional 
Instrument  Skala Data 

Variabel dependen: 

kualitas tidur  

Kemampuan setiap 

orang 

mempertahankan 

keadaan tidur tahap 

tidur REM dan 

NREM 

 

 

Pittsburg Sleep 

Quality Indeks 

 

 

Skala nominal 

Variabel 

independen: Chair 

Based Exercise 

Latihan di kursi roda 

dengan gerakan 

pemanasan, gerakan 

inti, pendinginan, 

setiap gerakan 2 set 

(8 pengulangan),  1 

minggu 3 kali  

 

Standart 

Operasional 

Prosedur 

Skala nominal 

 

 

E. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang 

hal tersebut, kemudian tarik kesimpulan (Sugiyono, 2014). Variabel yang dapat 

diteliti pada penelitian ini ada dua variabel penelitian yaitu variabel dependen 

dan variabel independen. 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah sebagai variabel output, kriteria, dan 

konsekuen. Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena 

adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014). Variabel dependen pada penelitian 

ini yaitu kualitas tidur. 

2. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang stimulus, prediktor, 

antecedent. Variabel yang mempengaruhi atau mejadi sebab perubahan atau 
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timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2014). Variabel independen pada 

penelitian ini yaitu Chair Based Exercise. 

F. Waktu dan Tempat 

Penelitian dilaksanakan di Panti Jompo Griya Asih. Pengambilan data di 

laksanakan pada tanggal 4 - 15 Februari 2019. 

G. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

penelitian dalam pengumpulan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasil 

lebih baik sehingga lebih mudah diolah (Saryono, 2011). Instrumen dalam 

penelitian ini yaitu lembar kuesioner atau angket yang terdiri dari data personal 

dan Pittsburgh Sleep Quality Index. Pittsburgh Sleep Quality Index digunakan 

untuk mengukur kualitas tidur yang terdiri dari tujuh komponen yang 

menggambarkan tentang kualitas tidur secara subjektif, waktu mulainya tidur, 

lamanya tidur, efisiensi tidur, gangguan tidur, kebiasaan penggunaan 

obat-obatan dan aktivitas yang dapat mengganggu tidur serta aktivitas 

sehari-hari terkait dengan tidur.  

Data personel responden berisi; nama, umur, jenis kelamin, alamat. 

Sedangkan kusioner Pittsburgh Sleep Quality Index terdiri dari pertanyaan 

terbuka dan pertanyaan yang menggunakan skala Likert. Kuesioner ini hanya 

bisa membedakan kualitas tidur yang buruk dan baik, bila skor total <5 

dikatakan kualitas tidurnya baik, sedangkan jika skor total >5 dikatakan kualitas 

tidur buruk (Buysse (1989) dalam Permady, 2015). 

H. Analisis Data 

Komponen variabel penelitian dapat dilakukan analisis setelah d lakukan 

pengumpulan data. Saryono (2011), analisis data dilakukan dalam dua tahap 
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yaitu analisis univariat dan bivariat. Sebelum melakukan analisis data univariat 

dan bivariat, peneliti terlebih dahulu menguji normal distribusi data setiap 

variabel. Normal atau tidaknya ditribusi data dapat mempengaruhi pemilihan 

jenis uji yang dipakai dan penyajian dalam uji hipotesis. 

1. Analisis Univariat 

Analisis data univariat dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil 

penelitian. Analisis univariat dilakukan untuk untuk mengetahui 

karakteristik lansia (usia, riwayat pendidikan, kecemasan, dan tekanan darah) 

dan mengetahui kualitas tidur sebelum dan sesudah dilakukan Chair Based 

Exercise. Pada analisis univariat, data yang diperoleh dari hasil 

pengumpulan data disajikan dalam diagram. 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui 

ada tidaknya hubungan atau pengaruh antara variabel bebas dan terikat. 

Analisis bivariat dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

Chair Based Exercise terhadap kualitas tidur lansia dengan melihat pre test 

dan post test. 

a. Uji Normalitas 

Sekaran dan Bougie (2014), uji normalitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah distribusi variabel normal atau tidak. Pada 

penelitian ini menggunakan uji Shapiro-Wilk sebagai metode uji 

normalitas. Uji Shapiro-Wilk digunakan jumlah responden <50. Uji 

normalitas data dilakukan dengan menggunakan Statistical Package for 

the Social Science (SPSS). 
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b. Paired t Test 

Paired t Test merupakan uji statistik parametrik yang digunakan 

untuk menguji data dengan skala interval/rasio, serta memiliki skala 

distribusi normal. Paired t Test bertujuan untuk megetahui adakah 

pengaruh sebelum dan sesudah intervensi Chair Based Exercise. 

I. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan 

untuk mengumpulkan data. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dala 

pengumpulan daya sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

Beberapa tahap persiapan: 

a. Melakukan studi kepustakaan  

Tahap studi kepustakaan ini peneliti gunakan untuk mencar refrensi 

kasus terkait kualitas tidur pada lansia, prosedur latihan Chair Based 

Exercise terhadap kualitas tidur lansia, kemudian mencari adanya 

pengaruh hubungan terapi tersebut dengan kualitas tidur. Sumber 

refrensi peneliti dapatkan adalah dari jurnal-jurnal, naskah publik, dan 

buku-buku yang berkaitan variabel bebas dan variabel terikat. 

b. Menyusun proposal penelitian 

c. Melakukan studi pendahuluan di Panti Jompo Griya Asih Lawang 

d. Mempersiapkan surat perijinan penelitian yang akan disampaikan 

kepada pihak yang berkepentingan 

e. Mempersiapkan alat instrumen penelitian yang akan digunakan peneliti 

untuk memperoleh data yang diperlukan 

f. Mempersiapkan alat, tempat, dan jadwal penelitan. 
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2. Tahap Pelaksanaan 

a. Menentukan jadwal penelitian yaitu tiga kali seminggu yang 

dilaksanakan di Panti Jompo Griya Asih Lawang 

b. Meminta persetujuan dan menjelaskan tentang tujuan penelitian untuk 

melakukan uji sampel pada populasi 

c. Menyiapan alat dan bahan untuk uji sampel dan interview 

d. Peneliti melakukan uji sampel pada populasi untuk mengetahui bahwa 

pasien positif atau negatif memiliki gangguan kualitas tidur dengan 

melakukan kuesioner sebelum dilakukan intervensi 

e. Menentukan sampel yang akan diambil dengan teknik purposive 

sampling sesuai kriteria inklusi. Setelah mendapatkan, maka peneliti 

memberikan informed conset kepada koresponden yang berisi  

pengajuan persetujuan dan ketersediaan koresponden, serta melakukan 

kontrak waktu dengan koresponden. Apabila sudah mendapatkan 

persetujuaan dan ketersediaan koresponden, maka peneliti menjelaskan 

teknik intervensi dan kerahasiaan data yang diambil dari responden. 

f. Melakukan intervensi kepada koresponden serta melaksanakan pretest 

sebelum intervensi dan post test sesudah intervensi awal sampai dengan 

akhir. 

3. Tahap Pengumpulan Data 

a. Editing 

Editing data adalah suatu proses untuk melengkapi dan menata data 

yang telah dikumpulkan. Kemudian dimasukkan dalam tabel 
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b. Coding 

Coding yaitu melakukan pengkodean dari data berbentuk kalimat atau 

huruf menjadi angka sehingga mempermudah proses entry data 

c. Entry 

Entry data merupakan proses memasukkan data yang didapatkan 

kedalam program dalam bentuk kode (angka) 

d. Tabulasi 

Membuat tabel-tabel data sesuai dengan tujuan penelitian 

e. Cleaning 

Cleaning merupaan suatu prose untuk melihat kembali data dari 

kesalahan pengisian pada proses entry data atau tabulasi data. 

J. Etika Penelitian 

1. Bebas dari penderitaan 

Penelitian harus dilaksanakan tanpa mengakibatkan penderitaan kepada 

subjek penelitiian, khususnya jika dalam pelaksanaan penelitiaan 

menggunakan tindakan atau perlakuan khusus. 

2. Menghormati harkat dan martabat manusia (respect for human dignity) 

Penelitian mempetimbangkan hak-hak subjek untuk mendapatkan 

informasi terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta memiliki 

kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi 

dalam kegiataan penelitian (autonomy).  

3. Bebas dari eksploitasi 

Partisipasi subjek dalam penelitian, harus dihindari dari keadaan yang 

tidak menguntungkan. Subjek harus diyakinkan bahwa partisipasinya dalan 
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penelitian atau informasi yang telah diberikan, tidak akan dipergunakan 

dalam hal-hal yang dapat merugikan subjek dalam bentuk apapun. 

4. Risiko (Benefit ratio) 

Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur peneitian guna 

mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi subjek penelitian dan dapat 

digeneralisasikan di tingkat populasi (beneficence) peneliti harus hati-hati 

dalam mempertimbangkan risiko dn keuntungan yang akan berakibat pada 

subjek pada setiap tindakan. 

5. Hak untuk mendapatkan jaminan dari perlakuan yang diberikan (right to full 

disclosure) 

Seorang peneliti harus memberikan penjelasan secara rinci serta 

bertanggung jawab jika ada sesuatu yang terjadi pada subjek. 

6. Menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian (respect for privacy 

and confidentiality) 


