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BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional analitik

menggunakan desain cross-sectional.Penelitian ini menggunakan konsep korelasi

antara faktor resiko dan efek serta waktu pengumpulan data dilakukan secara relatif

namun bersamaan (Siswanto,Susila & Suyanto,2016).Penelitian ini bertujuan untuk

mengindentifikasi stres dan kualitas tidur padalansia hipertensi di Puskesmas Arjuno

Malang.

Variabel tingkat stres dan variabel hipertensi diukur dan diambil datanya

pada satu kali pengambilan secara bersamaan.Variabel tingkat stres dikur

menggunakan kusioner Depression Anxiety Stress Scale 42 (DASS 42), variabel

hipertensi diukur menggunakan Spygmomanometer.

Keterangan:

P: Populasi

S: Sampel

Q: Stres

Q1: Hipertensi

P S Q1Q
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B. Populasi, Sampel dan Sampling

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Siswanto, Susila & Suyanto,

2016). Populasi dalam penelitian ini adalah lansia yang berada di Posyandu Arjuno

di Malang yang berjumlah 50 orang.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti atau sebagai jumlah

dan menggunakan teknik total sampling sehingga jumlah sample penelitian yang

berada di Puskesmas Arjuno di Malang berjumlah 50 orang (Yusuf, 2015).

3. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan adalah nonprobability sampling dengan

teknik total sampling yaitu teknik penentuan sampel apabila semua anggota

populasi digunakan sebagai sampel (Siswanto, Susila & Suyanto, 2016). Dalam

penelitian ini, pengambilan sampel didasarkan jumlah total populasi atau sampel

yang memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi yang telah ditetapkan.

a. Kriteria Inklusi

1) Lansia > 60

2) Bersedia menjadi responden

3) Tingkat stres sedang hingga berat 15-34 atau lebih dari skor DASS

b. Kriteria Eklusi

1) Pasien yang tidak dapat diajak komunikasi dengan baik/ dapat menjawab

pertanyaan

2) Pasien tidak bersedia menjadi responden
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3) Konsumsi obat-obatan (antidepresi, diuretik, narkotikkaffein, anti kejang dan

obat anti hipertensi)

C. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel

independen dan variabel dependen. Variabel indenpenden dalam penelitian ini yaitu

tingkat stres dan variabel dependen yaitu kualitas tidur.

Tabel 4.1 Definisi Operasional

No Variabel Definisi
Operasional

Alat Ukur Hasil Ukur Skala

1. Variabel
Independem
Tingkat
stres

Penilaian
derajat stres
yang di alami
lansia yang
dapat di
golongkan
menjadi stres
normal, stres
ringan, stres
sedang, dan
stres berat.

Kuesioner
Depression Anxiety
stress Scale (DASS
42)

Nilai skor
kuesioner
DASS 42 (0-
39)

Ordinal
0-14 =
normal
15-18 =
ringan
19-25 =
sedang
26-33 =
berat
>34 =
sangat
berat

2. Variabel
Dependen
Hipertensi

Penilaian
seseorang
dimana
terdapat
tekanan
darah yang
tidak normal

sphygmomanometer Klasifikasi
Sistolik:
Pre-
Hipertensi:120-
139 mmHg
Hipertensi 1:
140-159
mmHg
Hipertensi 2:
>100 mmHg

Normal
<120
mmHg

D. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesma Arjuno Malang

E. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Januari-Februari 2019
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F. Etika Penelitian

1. Informed Consent

Dalam penelitian ini peneliti akan memberikan lembar persetujuan kepada

responden yang bersedia menjadi bahan penelitian sebelum dilakukan penelitian.

Peneliti akan menjelaskan dan memberi inforarmasi dengan jelas kepada responden

yang memenuhi kriteria inklusi mengenai tentang tujuan, manfaat, prosedur

penelitian dan peran responden.

Peneliti juga menjelaskan kemungkinan resiko dan ketidaknyamanan yang

terjadi kepada responden. Peneliti dan peserta diharapkan dapat bersama-sama

mencapai persetujuan tentang hak dan tanggung jawab masing-masing. Peneliti

memberikan kesempatan dan persetujuan kepada peserta untuk menentukan

bersedia atau tidak menjadi responden pada penelitian ini.

Peserta yang bersedia menjadi responden akan dijamin anonimitas dan

kerahasiaanya serta responden akan diminta menandatangani pernyataan

persetujuan menjadi responden

2. Anatomity

Siswanto, Susila & Suyanto (2016) mengatakan bahwa peneliti perlu

mempertimbangkan hak-hak subjek untuk mendapatkan informasi yang terbuka

berkaitan dengan jalannya peneliti serta memiliki kebebasan menentukan pilihan

dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian.

Peneliti memberikan kebebasan kepada peserta yang bersedia menjadi

responden tanpa paksaan. Peneliti akan menghargai setiap pendapat yang

dikemukan oleh responden.
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3. Confidentiality

Peneliti menjaga anonimitas dan kerahasiaan informasi yang didapat dari

responden.Peneliti menjamin kerahasiaan informasi maupun masalah lainnya yang

telah dikumpilkan oleh peneliti dan hanya kelompok data tertentu yang akan

dilaporkan pada hasil riset. Peneliti tidak akan menyampaikan informasi kepada

pihak lain diluar kepentingan penelitian.

G. Prosedur Pengumpulan Data

1. Peneliti mengajukan permohonan untuk melakukan penelitian,setelah mendapatkan

persetujuan,peneliti melakukan pendataan terhadap lansia di Puskesmas Arjuno di

Malang  dan menyesuaikan dengan kriteria inklusi sehingga sampel terpenuhi.

2. Responden akan diberikan penjelasan mengenai tujuan, manfaat dan arah kerja

penelitian ini. Bila responden bersedia, akan diberikan informed consent (lembar

persetujuan) dan menandatangani lembar tersebut.

3. Melakukan kontrak waktu dengan responden terkait tempat pengisisan lembar

kuesioner penelitian.

4. Menanyakan karakteristik responden dengan mengisi lembar identitas yang

mencakup nama lansia dan usia.

5. Memberikan lembar kuesioner penelitian kepada responden untuk diisi maksimal

alokasi waktu 15 menit.

6. Setelah responden selesai menuliskan jawaban.Peneliti melakukan pengecekan

ulang apabila ada jawaban yang belum terjawab atau terlewati dan segera meminta

responden menjawab pertanyaan yang melewati atau belum terjawab.

7. Setelah seluruh data pengukuran tingkat stres dan kualitas tidur terkumpul,peneliti

melakukan pengolahan data pada kuesioner tingkat stres dan kuesioner kualitas

tidur sehingga peneliti dapat melakukan analisis data.
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8. Setelan mendapatkan hasil dari analisis data, maka peneliti mulai menyusun

laporan hasil penelitian.


