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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-eksperimental 

yang bersifat deskriptif korelatif dengan pendekatan cross-sectional yang 

merupakan jenis penelitian yang menekankan waktu pengukuran data variabel 

dependen dan independen hanya satu kali pada satu saat (Nursalam, 2013). 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karkteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2012). Populasi dalam penelitian ini adalah anggota tapak suci aktif yang 

berlatih di UKM Tapak Suci Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 25 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan total sampling.  Total Sampling adalah 

teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi 

(Nursalam, 2013). Sampel dari penelitian ini adalah 25 anggota tapak suci. 
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Kriteria yang digunakan dalam pemilihan subjek ini adalah: 

a. Kriteria Inklusi 

1. Bersedia menjadi responden penelitian dengan mengisi dan 

menandatangani lembar pernyataan persetujuan serta kooperatif. 

2. Berusia 16-25 tahun. 

3. Anggota UKM Tapak Suci yang aktif mengikuti latihan mingguan 

sebanyak 2x/minggu. 

4. Responden bisa membaca dan menulis. 

b. Kriteria Eksklusi 

1. Responden yang menolak berpartisipasi menjadi resonden 

penelitian. 

2. Responden yang tidak bisa membaca dan menulis. 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peneliti 

memilih tempat tersebut karena belum pernah dilakukan penelitian serupa di 

tempat tersebut. Selain itu, jarak waktu yang bisa terjangkau, lingkungan fisik dan 

lingkungan sosial juga menjadi alasan peneliti memilih  tempat tersebut sebagai 

lokasi penelitian. Waktu penelitian yang akan dilakukan adalah bulan Maret 2017. 

D. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini meliputi: 

1. Variabel bebas : aktivitas fisik. 

2. Variabel terikat : kualitas tidur pada mahasiswa UKM tapak suci 

UMY. 
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Hubungan antar variabel:  

 

 

Skema 3.1 

 

E. Definisi Operasional 

Tabel 3.1 

No Variabel Definisi Instrumen 
Hasil 

Ukur 
Skala 

1 Aktivitas Fisik Sekumpulan gerakan 

yang dilakukan oleh 

mahasiswa UKM 

tapak suci UMY 

mulai dari 

pemanasan sampai 

pendinginan dengan 

menggunakan otot 

tubuh dan sistem 

penunjangnya yang 

memerlukan energi. 

Kuesioner 

aktivitas 

fisik  

Berat  

Jika skor 

>23 

 

Sedang  

Jika skor 

12-22 

 

Ringan  

Jika skor 

< 11 

Ordinal 

2 Kualitas Tidur Kepuasan seseorang 

terhadap tidur, 

sehingga orang 

tersebut tidak 

memperlihatkan rasa 

lelah, gelisah, sakit 

kepala, konsentrasi 

yang menurun, dan 

sering menguap. 

Kuesioner 

kualitas 

tidur 

Baik  

Skor 

Global < 

5 

 

Buruk 

Skor 

Global > 

5 

Ordinal 

 

 

 

 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data berisi tentang pertanyaan tersusun dengan baik serta 

Aktivitas Fisik Kualitas tidur pada 

mahasiswaa UKM 

tapak suci UMY 
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responden tinggal memberikan jawaban dengan tanda tertentu yang disebut 

kuesioner (Notoatmodjo, 2010). Penelitian ini menggunakan 2 kuesioner yaitu: 

a. Kuesioner karakteristik demografi. 

Peneliti mencantumkan data demografi sebagai salah satu kuesioner 

dalam penelitian ini. Data demografi akan digunakan ketika mengolah 

data serta menjadi pembanding dengan variabel uji. Data demografi 

dalam penelitian ini meliputi: usia dan jenis kelamin. 

b. Kuesioner aktivitas fisik.  

Kuesioner pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang dibuat oleh 

peneliti terdiri dari 15 pertanyaan yang terdiri dari 2 bagian. Bagian 

pertama untuk mengetahui seringnya melakukan latihan dan bagian 

kedua untuk mengetahui tingkat aktivitas fisiknya. Masing-masing 

pertanyaan pada bagian kedua memiliki kisaran nilai 0-3 dengan 0 tidak 

ada aktivitas dan 3 menunjukkan aktivitas fisik yang berat. Semakin 

besar skor total, maka semakin berat aktivitas fisik yang dilakukan. 

Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui bagaimana aktivitas 

mahasiswa UKM tapak suci pada saat latihan yang sudah dilakukan uji 

validitas dan reliabilitas. 

c. Kuesioner kualitas tidur. 

Kuesioner pada penelitian ini menggunakan kuesioner PSQI. PSQI 

adalah kuesioner yang digunakan untuk menilai kualitas tidur dan 

gangguan tidur dari seseorang. PSQI terdiri dari 19 pertanyaan dari 7 

(tujuh) komponen, yaitu kualitas tidur subyektif, latensi tidur, durasi 
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tidur, efisiensi tidur, gangguan tidur, penggunaan obat tidur dan 

disfungsi aktivitas siang hari. Masing-masing komponen memiliki 

kisaran nilai 0-3 dengan 0 menunjukkan tidak adanya kesulitan tidur 

dan 3 menunjukkan kesulitan tidur yang berat. Jumlah skor dari ketujuh 

komponen ini menghasilkan satu skor global. Skor global PSQI > 5 

memberikan sensitivitas dalam membedakan tidur yang baik dan buruk. 

G. Pengumpulan Data 

Prosedur penelitian meliputi antara lain sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu mengadakan 

studi pendahuluan melalui wawancara pada beberapa mahasiswa yang 

mengikuti UKM Tapak Suci di Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. 

2. Tahap penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengajukan uji etik dan meminta surat ijin ke lokasi penelitian dari Program 

Studi Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Melakukan pengambilan data dengan datang di saat sesi latihan Tapak Suci di 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan memilih responden yang sesuai 

kriteria inklusi dan eksklusi. 

Responden mengisi 2 kuesioner yang terdiri atas aktivitas fisik dan kualitas 

tidur. Kuesioner diisi selama 15 menit, selama pengisian kuesioner, peneliti 

mendampingi apabila ada kesulitan. 

Responden penelitian diminta menandatangani informed consent yang telah 

disediakan 

Peneliti mengecek kelengkapan kuesioner dan memastikan semua data terisi 
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H. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Kuesioner kualitas tidur diadopsi dari penelitian Fatmawati dengan judul 

Pengaruh Senam Lansia terhadap Pola Tidur pada Lansia di Posyandu Sumarah 

Suronatan, Kota Yogyakarta. Uji validitas pada kuesioner tersebut sudah 

dilakukan menggunakan formulasi Pearson Product Momment. Hasil pengujian 

yaitu tingkat korelasi r hitung 0,487-0,778 (r > 0,44) mempunyai makna 

signifikansi. Uji reliabilitas menggunakan  formulasi koefisien reliabilitas Alfa 

Cronbach dengan angka alpha 0,841 yang berarti nilai alpha > 0,6 yang 

mengidentifikasikan intrumen tersebut reliabel. Sehingga kuesioner tersebut sudah 

valid dan reliabel. 

Kuesioner aktivitas fisik dibuat sendiri oleh peneliti, sehingga perlu 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas akan dilakukan 

kepada 20 mahasiswa UKM kelompok tapak suci di Universitas Ahmad Dahlan. 

Soal yang diuji valid ditentukan dengan product moment dengan menggunakan 

rumus,  

Keterangan :  

  : koefisien korelasi  

  : jumlah skor item  

  : jumlah skor total (item) 

  : jumlah responden 

Uji reabilitas dengan rumus Alpha cronbach, adalah sebagai berikut 
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Keterangan :  

 = Reabilitas instrumen  

   = Banyaknya butir pertanyaan  

  = Jumlah varian butir  

 = Varian total 

Hasil dari pengujian yaitu tingkat korelasi r hitung 0,469-0,815 (r > 0,44) 

mempunyai makna signifikansi. Uji reliabilitas menggunakan  formulasi koefisien 

reliabilitas Alfa Cronbach dengan angka alpha 0,884 yang berarti nilai alpha > 0,6 

yang mengidentifikasikan intrumen tersebut reliabel. Sehingga kuesioner tersebut 

sudah valid dan reliabel. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika memiliki nilai 

Alpha Cronbach (α) ≥ 0,6 (Riyanto, 2013).  

I. Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Hasil pengumpulan data nilai kemudian diolah menggunakan sofware 

analisis data uji komperatif untuk melihat perbandingan tingkat 

religiusitas terhadap dukungan suami pada istri. Langkah-langkah 

dalam pengolahan dan analisis data:  

a. Editing 

Berupa kegiatan pengecekan isi kuesioner dari responden apakah 

jawaban sudah lengkap, jelas, relevan, dan konsisten dalam 

penelitian. 
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b. Coding 

Mengklarifikasikan jawaban-jawaban yang ada menurut 

macamnya. 

c. Data Entri 

Kegiatan memasukkan data yang telah dikoding ke dalam 

komputer serta diolah menggunakan komputer. 

2. Analisis Data 

a. Univariat 

Analisa univariat digunakan untuk melihat gambaran karakteristik 

responden. Analisa ini mencakup jenis kelamin, umur, kualitas 

tidur, dan tingkat aktivitas fisik.  

Tabel 3.2 

Data Skala Analisa Data 

Jenis Kelamin, Kualitas 

Tidur, Tingkat Aktivitas 

Fisik 

Kategorik Persentase, Frekuensi 

Umur, Frekuensi 

latihan/minggu 

Numerik Mean, Median, SD, Min, 

Max 

 

b. Bivariat 

Analisa bivariat merupakan distribusi silang terhadap kedua 

variabel yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak hubungan 

aktivitas fisik dengan kualitas tidur. Uji korelasi yang digunakan 

adalah Sommer’s karena variabel pada penelitian ordinal dan 

ordinal. 
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Tabel 3.3 

Variabel Depeneden Variabel 

Independen 

Uji 

Aktivitas Fisik  

(Skala Ordinal) 

Kualitas Tidur  

(Skala Ordinal) 

Sommer’s D 

 

J. Etika Penelitian 

1. Lulus Uji Etik 

Penelitian ini telah lulus uji etik dengan nomor 209/EP-FKIK-

UMY/IV/2017 yang dikeluarkan oleh komite etik penelitian Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

dan telah ditandatangani oleh Dr. dr. Titiek Hidayati, M. Kes. 

2. Informed Consent 

Persetujuan yang diberikan oleh responden setelah terlebih dahulu 

di informasikan tentang maksud dan tujuan penelitian. Persetujuan berupa 

tanda tangan di berikan responden memahami betul tentang partisipasinya 

dalam penelitian. 

3. Confidential 

Setelah data diisi oleh responden peneliti menjamin kerahasian dari 

hasil peneliti (confidentiality) baik berupa informasi atau yang lainnya 

dengan cara memusnahkan data yang diperoleh dari responden setelah 

penelitian selesai dan tidak menampilkan informasi berupa identitas, baik 

nama atau alamat asal responden dalam kuesioner. Hal ini dilaksanakan 

untuk menjaga privacy dari responden. 
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4. Benefience 

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memaksimalkan manfaat 

penelitian dan meminimalkan kerugian yang timbul akibat penelitian ini. 

Peneliti juga menjelaskan kepada responden bahwa penelitian ini sudah 

mendapatkan izin dari ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Tapak Suci UMY 

sehingga responden tidak perlu merasa takut pada saat mengisi kuesioner. 

5. Justice 

Semua responden yang ikut dalam penelitian ini diperlakukan 

secara adil dan diberikan hak yang sama. 

 


