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BAB IV 

 METODOLOGI PENELITIAN  

1.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan struktur penelitian untuk meningkatkan suatu 

penelitian dalam mencapai tujuan yang sama. Menetapkan desain penelitian dilakukan 

untuk menyelesaikan rumusan hipotesis penelitian ( Lapau, 2012). Dalam penelitian ini, 

peneliti mengunakan desain penelitian korelasi dengan menggunakan pendekatan cross 

sectional yang mana korelasi ialah suatu jenis penelitian untuk mengkaji sebuah hubungan 

antara dua variabel atau lebih dan menguji berdasarkan teori yang sudah ada, sedangkan 

cross sectional ialah jenis penelitian yang menekankan waktu pengukuran data variabel 

independen dan variabel dependen hanya satu kali dalam satu saat dan tidak ada tindakan 

tindak lanjut ( Nursalam, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 
 
 

1.2 Kerangka Penelitian    

 

Gambar 4.1 Kerangka Penelitian 

Populasi : 205 penederita Hipertensi Di wilayah Kerja Puskesmas Cisadea Kota 

Malang 

Teknik Sampling : Simple Random Sampling . jumlah sample 135 responden 

 Variabel 

Independen: 

Kualitas Tidur   

Variabel 

Dependen : 

Tekanan Darah    

Pengumpulan data  menggunakan  

tensimeter dan kuesioner  

Skala Data: Ordinal & Ordinal  

Analisa Data Menggunakan : Sperman Rank 

HI: Ada Hubungan Antara 

Kualitas Tidur Dengan 

Tekanan Darah Pada 

Penyakit Hipertensi 

H0: Tidak ada Hubungan 

Antara Kualitas Tidur 

Dengan Tekanan Darah 

Pada Penyakit Hipertensi 

Kesimpulan  
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4.3 Populasi, Sample dan Sampling 

4.3.1 Populasi 

Populasi merupakan suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek 

yang memili kualitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari 

kemudian di ambil suatu kesimpulan. Populasi ialah objek keseluruhan penelitian. 

Populasi juga dapat dikatakan suatu kelompok elmen atau kasus baik secara individual. 

Objek atau peristiwa berhubungan dengan kriteria spesifik (Hamdi dan Bahruddin, 

2015). Populasi yang akan digunakan pada penelitian ini ialah lansia yang mempunyai 

penyakit hipertensi yang data nya berdasarkan data dari Puskesmas Cisadea Kota Malang 

pada tahun 2017 jumlah 135 orang. 

4.3.2 Sampel 

 

Sampel ialah beberapa orang yang dipilih berdasarkan teknik pengambilan 

sampel dari populasi yang dipilih oleh peneliti (Notoatmodjo, 2012:87). Setelah 

dimasukkan rumus jumlah sampel dalam peneliti ini  sebanyak 135 orang. 

4.3.3 Sampling 

Teknik smpling yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah simple random 

sampling atau biasaya disebut sebagai pengambilan sampel acak secara sederhana. Simple 

random sampling merupakan cara peneliti mengambil sampel dengan memberikan 

kesempatan yang sama pada populasi. Peneliti mengambil sampel secara acak dengan 

cara mengundi anggota populasi menggunakan Lottery Tehnique (Notoatmodjo 2012). 

Besar sampel dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus: 
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Keterangan: 

n: besar sampel 

N: besar Populasi 

d: derajat penyimpangan terhdap populasi yang diinginkan 5% (0,05) (Sujarweni, 2014) 

  
   

            
        

   

             
          

   

      
 =135      

4.4 Variabel Penelitian 

 

Variabel adalah sesuatu yang dipilih oleh peneliti untuk dijadikan objek 

penelitiannya, kemudian obyek tersebut dipelajari dan di simpulkan (sugiyono, 2015:38). 

Variabel adalah sesuatu  yang ingin diteliti oleh peneliti yang dijadikan titik fokus untuk 

dipelajari (Arikunto, 2013 :161). Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel 

independen (kualitas tidur ) dan variabel dependen (tekanan darah). 

4.4.1 Variabel  Independen 

 

Variabel independen atau bisa juga disebut dengan variabel bebas atau variabel 

yang mempengaruhi (Notoatmodjo, 2012:104). Variabel independen pada peneliti ini 

adalah kualitas tidur (X). 

4.4.2 Variabel Dependen 

 

Variabel dependen atau bisa juga disebut variabel terkait.variabel dependen 

merupakan variabel yang terpengaruh oleh variabel independen (Sugisoyono, 2015: 39). 

Variabel dependen dalam peneliti ini adalah  tekanan darah pada penyakit hipertensi (Y). 
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4.5  Definisi Operasional 

Definisi oprasional merupakan suatu istilah ketika variabel-variabel yang berada 

dalam penelitian bersipat oprasional. Definisi oprasional ialah sebuah konsep penelitian 

yang mash bersifat abstrak menjadi operasional sehingga dapat memudahkan 

pengukuran variabel tersebut (Hidayat,2009). Disajikan defisini operasional dijelaskan  

pada tabel 4.1 sebagai berikut: 

Tabel 4. 1 Definisi Operasional Hubungan Kualitas Tidur dengan Tekanan 
Darah pada Penyakit Hipertensi 

No Variabel 
Definisi 

Operasional 
Indikator Alat Ukur 

Skala 
Data 

Hasil Ukur 

1 Kualitas 
tidur  

Keadaan 
dimana 
responden 
memiliki 
adanya 
masalah 
pada durasi 
tidur dan 
mengalami 
masalah 
pada 
tidurnya. 

respondenyang 
memiliki 
gangguan tidur  
1.Tidur secara 
subjektf 
2.Waktu yang 
diperlukn untuk 
mulai tidur 
4.efisien tidur 
5.gangguan 
tidur yang 
sering dialami 
pada malam 
hari 
6.ganggunaan 
obat pada 
malam hari 
 

PSQI(Pittsb
urgh Sleep 
Quality 
Index) 

Ordinal Kualitas tidur baik 
jika skor  ≤5 
Kualitas tidur 
buruk jika skor >5 

     
2 

Tekanan 
darah  

kondisi 
responden 
yang 
mengalami 
penekanan 
darah sistolik 
>140 mmHg 
atau tekanan 
diastolic >90 
mmHg.  

Tekanan darah 
diatas normal 
yaitu 140/90 
mmHg 

-Tensimeter  
-Stetoskop   

Ordinal  Klasifikasi 
hipertensi 
menurut   
American heart 
association, 2017 

1. Normal: 
<120/<80 
mmHg 

2. Tinggi: 
120-
129/<80 
mmHg 

3. Hipetensi 
tingkat 1: 
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130-
139/80-90 
mmHg 

4. Hipertensi 
tingkat 2: 
≥140/≥90 
mmHg 
 

5. Urgensi 
hipertensi: 
180/>120 
mmHg 

6. Emergensi 
hipertensi: 
>180/>12
0+ 
kerusakan 
organ  

 

 

4.6 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini akan dilaksanakan di purwantoro wilayah kerja puskesmas Cisadea 

kota malang dan akan di laksanan pada tanggal 14-18  Januari 2018. 

4.7 Instrumen Penelitian 

 

Instrument penelitian ialah suatu alat untuk mengukur fenomena-fenomena 

yang akan diamati. Jumlah instrument penelitian tergantun pada jumlah penelitian yang 

diterapkan oleh peneliti (Hidayat, 2009). Instrument yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu tensimeter untuk mengetahui tingkat tekanan darah lansia dan kuesioner 

Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) untuk mengukur kualitas tidur. 

4.7.1 Penilaian Tingkat Tekanan Darah 

 

Menurut American heart association (2017) ada beberapa kategori untuk 

penilaian tingkat tekanan darah dijelaskan pada tabel 4.2 seperti berikut: 
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Tabel 4. 2 Penilaian Tingkat Tekanan Darah Menurut American heart 
association 2017 

Kategori tekanan darah Sistolik Diastolik 

Normal <120 mm Hg <80 mm Hg 
Tinggi 120-129 mm Hg <80 mm Hg 
Hipertensi tingkat 1 130-139 mm Hg 80-89 mm Hg 
Hipertensi tingkat 2 ≥140 mm Hg ≥90 mm Hg 

Krisis Hipertesi Sistolik Diastolik 
Urgensi Hipertensi >180 mm Hg >120 mm Hg 
Emergensi Hipertensi >180 mm Hg + kerusakan 

organ 
>120 mm Hg + kerusakan 

organ 

4.7.2 Kuesioner kualitas Tidur   
 

Kuesioner untuk mengukur kualitas tidur menggunakan Pittsburgh Sleep Quality 

Index (PSQI), yang terdiri dari 9 item pertanyaan. Pada variabel ini menggunakan skala 

ordinal  dengan keseluruhan dari Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) ialah 0 sampai 

dengan 21 yang memproleh 7 komponen penilaian diantaranya kualitas tidur secara 

subyektif ( subjective sleep Quality), waktu yang di perlukan untuk memlulai idur (sleep latecy), 

lamanya waktu tidur( Sleep duration), efisien tidur ( habitual sleep Efficiency), gangguan tidur 

yang sering dialami pada malam hari ( sleep distribunce), penggunaan obat untuk 

membantu tidur ( using medication), dan gangguan tidur yang sering dilamai pada malam 

hari( daytime disfunction). 

Apabila semakin tinngi skor nilai yang di dapatkan maka semakin buruk kualitas 

tidur seseorang. Kuesioner kualitas tidur terdiri dari pertanyaan terbuka dan tertutup. 

Pertanyaan untuk nomor 5-8 adalah pertannyan tertutup masing-masing mempunyai 

rentang skor yaitu 0-3 yang artinya 0= tidah pernah dalam sebulan terakhir, 1= 1 kali 

dalam seminggu, 2= 2 kali dalam seminggu  dan 3 lebih dari 3 kali dalam seminggu. 

Pertanyaan untuk nomor 9 adalah 0-3 yang artinya 0 sangat baik, 1 cukup baik 2 cukup 

buruk 3 sangat buruk. 
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Tabel 4. 3 Kisi-Kisi kuesioner Kualitas Tidur 

No  Komponen No soal 

1.  Kualitas tidur Subjektif  6 
2.  Latensi Tidur  2 dan 5a 
3.   Durasi Tidur   4 
4.   Efisiensi Kebiasaan tidur 1,3,4 

5.  Gangguan Tidur   5b sampai 5j 
6.  Pengguanaan obat tidur   7 
7.  Disfungsi sehari-hari 8 dan 9 

   

4.8 Prosedur Penelitian 

4.8.1 Tahap Persiapan  

 

Tahap persiapan yang dilakukan dalam penelitan ini meliputi : persiapan surat 

izin diberikan pada pihak yang bersangkutan dan mempersiapkan instrument dalam 

penelitian berupa tensimeter dan kuesioner yang di gunakan untuk mengukur tekanan 

darah dan kualitas tidur. 

4.8.2 Tahap Pelaksanaan 

 

Penelitian ini akan dilakukan diwilayah kerja Puskesmas Cisadea Kota Malng 

dengan tahap pelaksanaan seperti: 

1. Mempersiapkan kuesioner 

2. Menyampaikan maksud dan tujuan penelitin 

3. Memberi kesempatan responden untuk bertanya 

4. Apabila responden bersedia untuk dilakukan penelitian 

5. Memberikan lembar informed consent untuk ditanda tangani 

6. Meberikan petunjuk cara pengisian kuesioner 
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7. Setelah pengisian kuesioner selesai lembar kuesioner dikumpulkan kepada 

peneliti 

8. Mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama yang diberikan 

responden 

4.8.3 Tahap Pengumpulan Data 

 

Prosedur pegumpulan data adalah cara atau langkah-langkah yang ditempuh oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data (Arikunto, 2013: 265). Prosedur pengumpulan data 

pada penelitian ini dilakukan dengan cara: 

1. peneliti sebelumnya melakukan observasi ke dinas kesehatan kota malang. 

2. Peneliti menentukan lokasi penelitian yaitu Puskesmas Cisadea Kota Malang. 

3. Peneliti meminta surat ijin penelitian ke dekan Fakultas dan ditunjukkan kepada 

pihak puskesmas Cisadea dan kepada ketua Posyandu. 

4. Peneliti menentukan populasi dan jumlah sampel. 

5. Peneliti melakukan penyusunan kuesioner. 

6. Sebelum melakukan penelitian, pneliti melakukan uji validitas dan reabilitas pada 

kuesioner. 

7. Peneliti menentukan waktu untuk penelitian. 

8. Peneliti melakukan wawancara kepada lansia yang memiliki penyakit hipertensi dan 

apabila itu sampel, maka peneliti memberikan surat persetujuan untuk menjai 

responden. 

9. Peneliti menjelaskan tujuan penelitian dan cara dalam mengisi lembar kuesiner 

kepada responden. 
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4.9 Uji Validitas dan Reabilitas 

 

Uji coba instrument adalah sebagai alat ukur untuk mengukur kelayakan 

kousiner, adapun instrument yang digunakan pada penelitian ini yaitu: 

1. Validitas  

Validitas merupakan suatu indeks yang membuktikan bahwa alat ukur itu benar   

sudah susai dalam mengukur (Notoatmodjo, 2012 :164). 

2. Realibitas  

Rebilitas berarti dapat dipercaya, reabilitas adalah alat ukur untuk mengukur 

kelayakan dari instrument dan sejauh mana instrument tersebut dikatakan baik 

(Arikunto, 2013:221). Uji reabilitas ini menggunakan aplikasi SPSS. Berikut adalah hasil 

Validasi dan reliabilitas kuesioner pada penelitian ini:  

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Kualitas Tidur 

Item                          Person Correlation               Signifikansi                   
Keterngan 

                                        (r hitung) 

Komponen 1                    0.713                                      0,444                             Valid 
Komponen 2                    0.748                                      0,444                             Valid 
Komponen 3                    0.614                                      0,444                             Valid 
Komponen 4                    0.670                                      0,444                             Valid 
Komponen 5                    0.731                                      0,444                             Valid 
Komponen 6                    0.702                                      0,444                              Valid 
Komponen 7                    0.525                                      0,444                              Valid 

 

Tabel 4.5 Hasil Uji Reabilitas  

Kuesioner                                         Cronbach’s Alpha                        Keterangan 

Sub-Variabel Kualitas Tidur                         0.756                                          Reliabel 
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4.10 Analisa Data 

4.10.1 Langkah-langkah Pengolahan Data 

 

a. editing  

Editing merupakan proses peneliti dalam melihat kelengkapan data yang telah 

diproleh (Notoatmojo, 2012 :174) 

b. coding  

Coding merupakan pengelompokan data yang sebelumnya sudah diberikan kode  

(Notoatmojo, 2012 :174) 

c. Memalsukan  Data 

memasukan masing-masing jawaban dari pertanyaan ke dalam kontak-kontak 

kode (Notoatmojo, 2012 :174) 

d. Tabulasi 

Penyajian data yang sudah diolah dalam sebuah data yang bertujuan untuk 

mempermudah dalam pengamatan yang di buat sedemikian rupa sesuai dengan 

keinginan peneliti (Notoatmojo, 2012 :174) 

4.10.2 Analisa Univariat dan Bivariat 

 

a.  Analisis Univariat 

Analisa univariat adalah analisis satu variabel, yang bertujuan supaya peneliti 

dapat mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitiannya secara ilmiah baik 

dalam bentuk tabel maupun grafik (Nursalam, 2016). Analisa univariat pada penelitian 

ini adalah distribusi frekuensi responden berdasarkan usia, pendidikan terakhir, 

pekerjaan, dan penghasilan. 
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b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk melihat adanya hubungan antara variabel yang 

menggunakan analisis uji korelasi Sperman Rank  yang  digunakan untuk mengukur 

tingat eratnya hubungan antara dua variabel dengan bersekala ordinal yang akan dibantu 

menggunakan SPSS for Windows (Hidayat, 2009) 

4.6 Hasil Uji Data Normal  

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Sistol .185 135 .000 .908 135 .000 

Diastol .476 135 .000 .539 135 .000 

KualitasTidur .094 135 .005 .979 135 .031 

a. Lilliefors Significance Correction 

Di lihat dari kolom Kolmogorov di dapatkan bahwa data tidak normal di mana 

dikatakan normal jika nilai proabilitas >005 maka Ho di terima sedangkan jika nilai 

proabilitas <005 maka Ha di tolak . berhubung nilai proabilitas <005 maka di nyatakan 

tidak normal sehingga di gunakan uji sperman rank. 

4.11 Etika Penelitian 

 

Aspek etika yang harus diperhatikan antaralain ialah sebagai berikut: 

1. Informed Consent 

Informed consent ialah bentuk sebuah persetujuan antara peneliti dan 

responden dengan cara memberikan lembar persetujuan yang akan diberikan sebelum 

penelitian dilakukan. Tujuan dari onformed consent ini adalah agar responden mengerti 

maksud dan tujuan dari penelitian kemudian untuk mengetahui apa saja dampak dari 

penelitian, jikaresponden bersedia maka mereka harus menandatangani lembar 
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persetujuan tersebut dan jika responden menolak maka peneliti harus menghargai ha 

responden (Hidayat, 2009) 

2. Anonymity (tanpa nama)    

Masalah dalam etika penelitian ialah masalah yang memerikan jaminan dalam 

penggunaan subjek penelitian dengan cara tidak mencantumkan nama terang responden 

dalam lembar alat ukur dan hanya menuliskn kode pada lembar pengumpulan data atau 

hasil penelitian yang akan disajikan (Hidayat, 2009). 

3. Confidentiality( kerahasiaan) 

Masalah ini merupakan masalah etika dengan memberikan jaminan kerahasiaan 

hasil penelitian baik dala bentuk informasi maupun maslah-masalah lainnya, semua 

informasi yang telah dikumpulkan dijamin akan kerahasiaanya oleh peneliti (Hidayat, 

2009).              

 


