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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

      Desain penelitian yang digunakan adalah Quasi experiment yang biasa 

dilakukan di masyarakat yang tidak mempunyai pembatasan yang ketat 

terhadap randomisasi dan pada saat yang sama dapat mengontrol ancaman 

validitas (Riyanto, 2011). Jenis desain quasi experiment yang dipilih adalah 

control time series design yaitu pengukuran pretest-posttest with control yang 

dilakukan secara berulang dengan melibatkan kelompok kontrol yang lebih 

menjamin validitas interna dalam penelitian ( Dharma, 2011). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Rancangan penelitian Control Time Series Design  

Keterangan: 

 Intervensi :  Kelompok intervensi (kelompok yang mendapatkan perlakuan 

CBT-I) 

 Kontrol : Kelompok kontrol (kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan 

CBT-I)  

 Pretest  :  Penilaian gangguan kualitas istirahat tidur responden 

menggunakan ISI dan pemeriksaan kadar gula darah 1 sampai 4 

hari sebelum dilakukan CBT-I pada kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen  

 Intervensi   :  Pemberian perlakuan CBT-I 
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 Posttest :  Penilaian gangguan kualitas istirahat tidur pada responden dengan 

menggunakan ISI dan pemeriksaan kadar gula darah setelah 1 

minggu dilakukan CBT-I pada hari 1 sampai 4 hari pada 

kelompok kontrol dan kelompok intervensi. 

01 :  Penilaian insomnia dan kadar gula darah 4 hari sebelum dilakukan 

CBT-I pada kelompok intervensi 

02 :  Penilaian insomnia dan kadar gula darah 3 hari sebelum dilakukan 

CBT-I pada kelompok intervensi 

03 :  Penilaian insomnia dan kadar gula darah 2 hari sebelum dilakukan 

CBT-I pada kelompok intervensi 

04 :  Penilaian insomnia dan kadar gula darah 1 hari sebelum dilakukan 

CBT-I pada kelompok intervensi 

05 :  Penilaian insomnia dan kadar gula darah  7 hari setelah dilakukan 

CBT-I pada kelompok intervensi 

06 :  Penilaian insomnia dan kadar gula darah 8 hari setelah dilakukan 

CBT-I pada kelompok intervensi 

07 :  Penilaian insomnia dan kadar gula darah 9 hari setelah dilakukan 

CBT-I pada kelompok intervensi  

08 :  Penilaian insomnia dan kadar gula darah 10 hari setelah dilakukan 

CBT-I pada kelompok intervensi 

01’  :  Penilaian insomnia dan kadar gula darah 4 hari sebelum dilakukan 

CBT-I pada kelompok kontrol 

02’ :  Penilaian insomnia dan kadar gula darah 3 hari sebelum dilakukan 

CBT-I pada kelompok kontrol 

03’  : Penilaian insomnia dan kadar gula darah 2 hari sebelum dilakukan 

CBT-I pada kelompok kontrol 

04’ :  Penilaian insomnia dan kadar gula darah 1 hari sebelum dilakukan 

CBT-I pada kelompok kontrol 

05’ :  Penilaian insomnia dan kadar gula darah  7 hari setelah dilakukan 

CBT-I pada kelompok kontrol 

06’ :  Penilaian insomnia dan kadar gula darah 8 hari setelah dilakukan 

CBT-I pada kelompok kontrol 

07’ :  Penilaian insomnia dan kadar gula darah 9 hari setelah dilakukan 

CBT-I pada kelompok kontrol  

08’ :  Penilaian insomnia dan kadar gula darah 10 hari setelah dilakukan 

CBT-I pada kelompok kontrol 

 

      Pretest dilaksanakan  4 hari berturut-turut dimulai dari 4 hari sebelum 

CBT-I kepada kelompok kontrol dan kelompok intervensi. CBT-I 

dilaksanakan 4 hari kepada kelompok intervensi, setelah satu minggu dari 

pelaksanaan CBT-I dan klien mempraktekkan materi CBT-I selama satu 

minggu selanjutnya dilakukan posttes selama 4 hari berturut-turut kepada 

kelompok kontrol dan kelompok intervensi. 
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B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

      Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien diabetes melitus 

yang rutin periksa di Puskesmas Balowerti Kediri yang mengalami 

sebanyak 79 pasien. Setelah dilakukan screening awal didapatkan 65 

pasien mengalami insomnia. Terdapat 57 responden yang yang memenuhi 

kriteria inklusi dan eksklusi. 

2. Sampel 

      Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian penderita diabetes 

melitus yang mengalami insomnia dan tinggal di wilayah kerja 

Puskesmas Balowerti. Kriteria peneliti adalah: 

a. Kriteria inklusi 

      Penderita diabetes melitus yang dijadikan responden pada 

penelitian ini adalah berusia 46-75 tahun, tinggal dengan suami/istri 

atau anggota keluarga yang lain, tidak bekerja pada malam hari, tidak 

mengkonsumsi obat tidur dan bersedia menjadi responden. 

b. Kriteria eksklusi 

      Penderita diabetes melitus yang tidak hadir 100 % dalam proses 

penelitian dan mengundurkan diri selama proses penelitian. 

3. Besar sampel dan teknik sampling 

      Teknik sampling dalam penelitian ini dilakukan dengan pengambilan 

sampel secara acak yaitu simple random sampling. Sampel penelitian ini 

adalah penderita diabetes melitus yang mengalami insomnia dan tinggal di 
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wilayah kerja Puskesmas Balowerti Kediri yang memenuhi kriteria inklusi 

dan eksklusi, kemudian untuk mencapai jumlah sampel yang ditetapkan 

maka dengan cara menulis pada secarik kertas nomor urut jumlah populasi 

yang tersedia kemudian secara acak dilakukan pengambilan nomor yang 

telah ditulis. Selanjutnya, sampel yang sudah terkumpul dibagi menjadi 

kelompok intervensi dan kelompok kontrol sesuai dengan yang 

dikehendaki peneliti (responden yang rumahnya dekat dengan puskesmas 

dijadikan kelompok intervensi) supaya mempermudah akses responden ke 

tempat penelitian. 

      Rumus besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

  

  4δ
2
(Zcrit + Zpwr)

2 

n1=n2 =   

                                  D
2 

 

   

Keterangan rumus: 

n1/n2 =  jumlah sampel 

Zcrit  = Nilai berdasarkan ketepatan untuk kriteria signifikansi yang 

diharapkan, ditetaplan sebesar 5% = 1,96 (dapat dilihat pada 

tabel distribusi Z) 

Zpwr  = Nilai berdasarkan ketepatan untuk kekuatan statistik yang 

diharapkan, ditetapkan sebesar 95% = 1,645 (dapat dilihat pada 

tabel distribusi Z) 
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D =  perbedaan minimum yang diharapkan antara dua mean (effect 

size) 

δ =  estimasi varian kedua kelompok (diasumsikan sama untuk dua 

kelompok) (Dharma, 2011). 

      Perhitungan jumlah sampel dalam penelitian ini mengikuti rumus diatas 

adalah: 

a. Minumum expected difference (D) 0,8 

b. Estimated Standart deviation (δ) 0,5 

c. Despired power 0,95 

d. Zcrit 0,05 = 1,960 

e. Zpwr 0,95 = 1,645 

Maka besar sampel yang dibutuhkan adalah: 

 

  4δ
2
(Zcrit + Zpwr)

2 

n1=n2 =   

                                 D
2 

 

 

 

  4δ
2
(Zcrit + Zpwr)

2 

n1=n2 =   

                                 D
2 

 

 

          = 20,306 = 20 

      Besar sampel dalam penelitian ini sebanyak 20 responden untuk masing-

masing kelompok yaitu kelompok intervensi dan kelompok kontrol, sehingga 
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jumlah total untuk seluruh responden sebanyak 40 responden. Dalam 

penelitian ini peneliti menambahkan 10 % dari total sampel untuk 

menghindari kemungkinan terjadinya sampel penelitian yang mengalami 

drop out selama penelitian, sehingga total jumlah sampel dalam penelitian ini 

adalah 44 responden.   

      Pada penelitian ini terdapat satu responden yang tidak mengikuti proses 

100 % dan dinyatakan droup out. Sehingga total responden adalah 43 orang, 

yang terdiri dari 21 responden pada kelompok intervensi dan 22 responden 

pada kelompok kontrol. 

 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

      Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Balowerti Kediri 

dikarenakan wilayah penelitian sesuai target peneliti dan besaran kasus atau 

angka kesakitan penyakit diabetes melitus yang berobat di Puskesmas 

Balowerti cukup tinggi.  Penelitian ini dilaksanakan pada  tanggal 24 April 

sampai 12 Mei 2016. 

 

D. Variabel Penelitian 

      Variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel independen pada penelitian ini adalah Cognitive Behaviour 

Therapy Insomnia (CBT-I). 

2. Variabel antara pada penelitian ini adalah insomnia. 

3. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kadar gula darah. 
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Gambar 3.2. Hubungan antara variabel (Dharma, 2011) 

4. Variabel perancu 

a. Usia 

b. Jenis kelamin 

c. Pendidikan 

d. Pendapatan 

e. Pekerjaan 

f. Lama menderita 

 

 

 

Gambar 3.3 Hubungan antara variabel (Riyanto, 2011) 

 

5.Definisi Operasional 

   Tabel 3.1 Definisi Operasional CBT-I terhadap insomnia dan Kadar Gula Darah   

Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Alat ukur Skala Hasil 

Ukur 

Variabel 

Independen 

Cognitive 

Behaviour 

Therapy 

Insomnia 

Suatu tindakan yang 

diberikan kepada 

klien untuk 

meningkatkan 

kualitas istirahat tidur 

pasien diabetes 

melitus yang terdiri 

dari: 

1. Sleep hygiene 

2. Stimulus control 

therapy 

3. Cognitive 

therapy 

4. Relaxation 

 

Proses pelaksanaan satu 

paket CBT-I  diberikan 

secara berkelompok selama 

4 hari yang terdiri dari: 

1. Psikoedukasi 

2. Sleep diary 

3. Demonstrasi relaksasi 

4. Keyakinan  kognitif 

gangguan tidur 

 

Sleep 

diary 
  

Variabel Independen Variabel dependen 

Variabel perancu 

Variabel 

Independen 

Variabel 

Antara 
Variabel 

dependen 
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Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Alat ukur Skala Hasil 

Ukur 

Variabel 

antara : 

Insomnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketidakmampuan 

pasien untuk 

mendapatkan 

istirahat tidur pulas 

dalam 7 hari terakhir. 

 

 

 

 

 

Menggunakan  kuesioner 

Insomnia Severity Index 

(ISI)  yang terdiri dari tujuh 

item penilaian.: 

1. Keparahan onset tidur. 

2. Gangguan. 

3. Mempertahankan tidur. 

4. Masalah setelah 

bangun tidur. 

5. Ketidakpuasan tidur. 

6. Gangguan kesulitan 

tidur dengan gangguan 

fungsi siang hari. 

7. Pendapat orang lain 

dari masalah tidur 

yang dialami. 

8. Penderitaan akibat 

kesulitan tidur. 

 

(ISI) 

Insomnia 

Severity 

Index 

 

 

 

 

Rasio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    0-28 

Variabel 

dependen: 

Kadar gula 

darah 

 

 

 

Nilai gula darah 

pasien diabetes 

melitus  

 

 

Pemeriksaan fisik 

menggunakan glukotest 

yang diperiksa 2 jam 

setelah makan. 

 

 

Glukotest 

 

 

Rasio 

 

 

Variabel 
perancu: 

a. Usia 

 

 

 

 

 

 

Tingkat kematangan 

usia penderita 

diabetes yang 

berhubungan dengan 

cara berfikir dan 

kemampuan 

menerima informasi 

diabetes yang 

mempengaruhi pola 

pikir 

 

 

 

46-47 tahun 

 

 

 

Kuesioner 

 

 

Rasio 

 

 

b. Jenis 

kelamin 

 

 

 

 

 

c. Pendidi-

kan 

 

 

 

 

d. Pekerjaan 

 

 

 

Perbedaan identitas 

seksual penderita 

diabetes melitus yang 

dapat mempengaruhi 

pola pikir 

 

Kematangan tingkat 

pengetahuan klien 

berkaitan dalam 

pengelolaan keluhan 

diabetes 

 

Aktivitas yang 

dilakukan pasien 

diabetes dalam 

mendapatkan 

penghasilan serta 

dapat mempengaruhi 

kondisi kesehatan 

1. Laki-laki 

2. Perempuan 

 

 

 

 

 

1. SD 

2. SMP 

3. SMA 

4. Diploma/S1/S2 

dst 

 

1. PNS 

2. Swasta 

3. Wiraswasta 

4. Pensiunan 

5. Tidak bekerja 

 

Kuesioner 

 

 

 

 

 

 

Kuesioner 

 

 

 

 

 

Kuesioner 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

1=laki- 

    laki 

2=perem 

    Puan 

 

 

 

1=SD 

2=SMP 

3=SMA 

4=D-3/S1 

    S2/dst  

   

1=PNS 

2=Swasta 

3=Wira 

    swasta 

4=Pensiun 

5=Tidak  

    Bekerja 
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Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Alat ukur Skala Hasil 

Ukur 

 

e. Pendapa 

tan 

 

 

 

 

 

 

 

f. Lama 

penyakit 

 

 

 

Penghasilan yang 

didapatkan penderita 

diabetes untuk 

memenuhi kebutuhan 

diri dan keluarga 

yang mempengaruhi 

dalam pengelolaan 

kesehatan 

 

Waktu mulai pasien 

terdeteksi menderita 

diabetes melitus 

sampai sekarang 

(tahun) 

 

 

 

1. Rp. < 1.200.000,- 

2. Rp. ≥ 1.200.000,-  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuesioner 

 

 

 

 

 

 

 

Kuesioner 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 
1=Rp. < 

1.200.000,- 

2=Rp. ≥ 

1.200.000,-  

 

 

 

 

      

 

5. Instrumen Penelitian 

a.  Insomnia Severity Index (ISI) 

      Instrumen untuk mendeteksi kasus gangguan tidur  pada populasi 

menggunakan ISI. Dimensi yang dievaluasi adalah keparahan onset tidur, 

pemeliharaan tidur dan masalah setelah bangun tidur, ketidakpuasan tidur, 

gangguan kesulitan tidur dengan gangguan fungsi siang hari, pendapat 

orang lain dari masalah tidur yang dialami dan penderitaan akibat 

kesulitan tidur. Terdapat 7 pertanyaan dengan sistem penilaian (0 berarti 

tidak ada masalah dan 4 berarti ada gangguan berat). Total skor yang 

didapatkan adalah 0-28.  
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b. Gula darah 

      Instrumen yang digunakan untuk mengetahui kadar gula darah adalah 

pemeriksaan kadar gula darah menggunakan glukotest dan dicatat pada 

lembar pemeriksaan kadar gula darah. Nilai kadar gula darah pada 

glukometer menentukan kadar gula pasien. 

 

6. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Insomnia Severity Index (ISI)  

      Instrumen penelitian yang digunakan sudah teruji validitas dan 

reliabilitas pada beberapa penelitian sebelumnya.  Konsistensi internal dari 

ISI sangat baik dengan analisi butir soal pada 7 pertanyaan. Validasi 

konvergen didukung oleh korelasi yang signifikan antara skor pada ISI. 

Berdasarkan peneliti sebelumnya yang mempunyai tujuan untuk 

mengetahui validitas dan reliabilitas ISI versi Indonesia  dan telah 

mendapat ijin dari penulis versi asli bahwa setelah melakukan 2 kali 

pemeriksaan untuk membaca hasil dan isi subyek maka ISI dinyatakan 

layak digunakan sebagai alat ukur gangguan istirahat tidur.  

      Pada penelitian lampau subyek dipilih secara acak pada 55 responden 

dan dilakukan 2 kali pemeriksaan. Hasil validitas dan reliabilitas terlihat 

pada tabel 3.2. 

 

 

 



11 

 

 
 

Tabel 3.2 Validitas dan Reliabilitas Insomnia Severity Index 

Komponen 

penilaian 

Corrected item r keterangan 

 Pemeriksaan ke 1 Pemeriksaan ke 2   

Komponen 1 0,995 0,694 0,998 Nilai 

conbrach  

alpha I 

dan 2 = 

0,989 dan 

0,929.  

r=0,997 

Komponen 2 0,991 0,650 1,00 

Komponen 3 0,995 0,796 0,993 

Komponen 4 0,996 0,767 0,971 

Komponen 5 0,995 0,797 0,989 

Komponen 6 0,995 0,874 0,983 

Komponen 7 0,993 0,794 0,991 

 

      Berdasarkan tabel 3.2 dapat disimpulkan bahwa ISI memiliki validitas 

dan reliabilitas yang tinggi. Peneliti tidak melakukan validitas dan 

reliabilitas ulang karena pada peneliti sebelumnya sudah didapatkan data 

bahwa ISI layak untuk digunakan sebagai alat ukur insomnia. 

b. Pemeriksaan kadar gula darah 

      Kadar gula darah diukur dengan alat pengukur gula darah yang telah 

terkalibrasi international yaitu alat pengukur kadar gula darah secara 

mandiri  merk Easy Touch GU dan merk kalibrasi  Acriyc.  
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7. Teknik pengumpulan data 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Kerangka Kerja Penelitian Efektivitas CBT-I terhadap Insomnia dan   

Kadar Gula Darah Pasien Diabetes Melitus 

 

 

 

 

Tahap Persiapan  

Menentukan populasi 

Menentukan sampel yang sesuai dengan kriteria inklusi 

Kelompok kontrol 

(pretest 01,02,03,04) 

 

Kelompok intervensi 

(pretest 01’,02’,03’,04’) 

Tahap Pelaksanaan 

Informed  Concent 

Kelompok kontrol Kelompok intervesi 

Tidak diberikan CBT-I 

Diberikan CBT-I selama 4 hari: 

1. Stilulus control therapy 

2. Cognitive therapy 

3. Sleep Hygiene 

4. Relaxation 

Analisis dengan uji statistik  Mann-whitney time series analysis 

Hasil hipotesis diterima jika p < 0,05 

Implementasi CBT-I pada kelompok intervensi selama 1 minggu 

Simple random sampling 

Kelompok kontrol 

(posttest 05,06,07,08) 

 

Kelompok intervensi 

(posttest 05’,06’,07’,08) 
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8. Pengolahan dan Metode Analisa Data 

1. Pengolahan data 

Pengolahan data yang dilakukan meliputi: memeriksa data 

(editing), memberi kode (koding) dan menyusun data (tabulating). Proses 

editing adalah memeriksa data yang telah terkumpul dari kuesioner, yang 

dilakukan dengan memeriksa jumlah lembaran dan isian kuesioner serta 

melakukan koreksi terhadap kelengkapan pengisian kuesioner. Jika 

terdapat jawaban yang tidak jelas atau butir pertanyaan tidak diisi maka 

responden diminta untuk melengkapinya. Sedangkan koding adalah 

pemberian kode dilakukan untuk mempermudah pengolahan data. Contoh 

pemberian kode pada penelitian ini adalah R untuk responden. Pada tahap 

tabulating disesuaikan dalam bentuk tabel sesuai dengan variabel-

variabel yang diukur. 

2. Analisa data 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas merupakan salah satu uji mendasar yang 

dilakukan sebelum melakukan analisis data lebih lanjut atau lebih 

dalam, data yang normal dijadikan landasan dalam beberapa uji 

statistik. Uji normalitas berfungsi untuk melihat bahwa data sampel 

yang diambil atau digunakan mengikuti atau mendekati ditribusi 

normal (distribusi data tersebut tidak menceng kekiri atau kekanan) 

dilihat dari hasil histogram. Teknik yang digunakan untuk uji 
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normalitas dalam penelitian ini adalah Saphiro Wilk karena jumlah 

responden < 50. Data terdistribusi normal jika value ≥ 0,05.  

Tabel 3.3 Hasil Uji Normalitas Data Kelompok Kontrol 

Variabel Statistik p-value 

Insomnia Severity Index hari 1 pre CBT-I 0.921 0.092 

Insomnia Severity Index hari 2 pre CBT-I 0.921 0.092 

Insomnia Severity Index hari 3 pre CBT-I 0.921 0.092 

Insomnia Severity Index hari 4 pre CBT-I 0.921 0.092 

Insomnia Severity Index hari 1 post CBT-I 0.913 0.063 

Insomnia Severity Index hari 2 postCBT-I 0.913 0.063 

Insomnia Severity Index hari 3 post CBT-I 0.913 0.063 

Insomnia Severity Index hari 4 post CBT-I 0.913 0.063 

Gula Darah hari 1 pre CBT-I 0.819 0.001 

Gula Darah hari 2 pre CBT-I 0.820 0.001 

Gula Darah hari 3 pre CBT-I 0.847 0.004 

Gula Darah hari 4 pre CBT-I 0.836 0.002 

Gula Darah hari 1 post CBT-I 0.813 0.001 

Gula Darah hari 2 post CBT-I 0.829 0.002 

Gula Darah hari 3 post CBT-I 0.873 0.011 

Gula Darah hari 4 post CBT-I 0.852 0.005 

Sumber: data primer, 2016  

      Hasil uji normalitas data pada kelompok kontrol didapatkan 

skor insomnia berdistribusi normal karena p-value > 0,05 

sedangkan kadar gula darah pada kelompok kontrol tidak 

berdistribusi normal karena p-value < 0,05  

Tabel 3.4 Hasil Uji Normalitas Kelompok Intervensi 

Variabel Statistik p-value 

Insomnia Severity Index hari 1 pre CBT-I 0.866 0.008 

Insomnia Severity Index hari 2 pre CBT-I 0.866 0.008 

Insomnia Severity Index hari 3 pre CBT-I 0.866 0.008 

Insomnia Severity Index hari 4 pre CBT-I 0.866 0.008 

Insomnia Severity Index hari 1 post CBT-I 0.804 0.001 

Insomnia Severity Index hari 2 postCBT-I 0.804 0.001 

Insomnia Severity Index hari 3 post CBT-I 0.804 0.001 

Insomnia Severity Index hari 4 post CBT-I 0.777 0.000 

Gula Darah hari 1 pre CBT-I 0.670 0.000 

Gula Darah hari 2 pre CBT-I 0.842 0.003 

Gula Darah hari 3 pre CBT-I 0.911 0,057 

Gula Darah hari 4 pre CBT-I 0.819 0.001 

Gula Darah hari 1 post CBT-I 0.601 0.000 

Gula Darah hari 2 post CBT-I 0.843 0.003 

Gula Darah hari 3 post CBT-I 0.900 0.036 

Gula Darah hari 4 post CBT-I 0.848 0.004 

Sumber: data primer, 2016 
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Hasil uji normalitas data untuk skor insomnia dan kadar gula 

darah pada kelompok intervensi tidak normal karena memiliki p-value 

< 0,05 kecuali pemeriksaan gula darah pre CBT-I hari ketiga dengan 

p-value 0,057 

b. Analisis univariat 

Hasil pengambilan data dilakukan analisis deskriptif untuk 

variabel karakteristik responden (umur, jenis kelamin, pendidikan, 

pekerjaan, pendapatan dan lama menderita diabetes melitus), variabel 

kualitas istirahat tidur dan kadar gula darah pada kelompok kontrol 

dan kelompok intervensi. Menghitung mean, median dan modus  

untuk variabel umur dan lama menderita diabetes melitus, membuat 

distribusi frekuensi untuk variabel jenis kelamin, pendidikan, 

pekerjaan, pendapatan, skor insomnia dan kadar gula darah. 

c. Analisis bivariat 

Tujuan penelitian berikutnya adalah melakukan analisis pada 

kedua kelompok baik kontrol dan kelompok intervensi dengan 

menggunakan uji statistik mann-withney untuk pengaruh CBT-I 

terhadap insomnia dan kadar gula darah. Uji statistik spearman’s rho 

untuk mengetahui hubungan insomnia dengan kadar gula darah.  

d. Analisa multivariat 

Tujuan penelitian selanjutnya adalah melakukan analisis pada 

kelompok intervensi mengenai faktor-faktor lain (umur, jenis 

kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan atau penghasilan dan 
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lama menderita diabetes melitus) yang berpengaruh terhadap 

insomnia dan kadar gula darah pasien diabetes melitus dengan 

menggunakan uji statistik regresi linier.  

 

9. Etika Penelitian 

      Dalam suatu penelitian tetap mengutamakan etika penelitian untuk 

menjaga integritas dan keutuhan peneliti dan melindungi subyek penelitian 

dari pelanggaran hak  asasi manusia. Penelitian kelayakan etik dilakukan 

terhadap penelitian ini. Peneliti mengajukan permohonan keterangan 

kelayakan etik penelitian kepada Komisi Etik Penelitian Fakultas Kedokteran 

dan Ilmu Kesehatan Program Studi Magister Keperawatan Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. Peneliti mendapatkan ijin etik dengan nomor 

surat 152/EP-FKIK-UMY/IV/2016. Selanjutnya surat etik tersebut diserahkan 

kepada kepala puskesmas Balowerti Kediri untuk mendapatkan persetujuan 

penelitian.  

 Prinsip etika dalam penelitian menurut Nursalam (2013) menjelaskan 

bahwa pelaksanaan etika dalam penelitian ini mempertimbangkan tujuh 

petunjuk yang meliputi : 

1. Lembar persetujuan (informed consent) 

      Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian kepada semua 

responden pada kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh CBT-I terhadap 

insomnia dan kadar gula darah. Setelah responden mengerti maksud dan 
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tujuan peneliti, responden diberikan informed concent dan meminta tanda 

tangan apabila responden bersedia diteliti. 

2. Tanpa nama (anonymity) 

      Nama responden tidak dicantumkan dalam lembar pangumpulan data 

hanya berupa inisial saja, hal ini bertujuan menjaga kerahasiaan 

responden. Namun, untuk mengetahui keikutsertaan responden, peneliti 

menggunakan kode pada masing-masing lembar pengumpulan data. Kode 

yang digunakan adalah nomor urut responden dan pengelompokan 

responden yaitu kelompok kontrol (K) sedangkan kelompok intervensi (I). 

3. Hak otonomi (autonomy) 

      Setiap responden memiliki kapasitas untuk memutuskan kondisinya 

sendiri selama proses penelitian tanpa ada paksaan apapun dari peneliti 

maupun asisten peneliti. Apabila selama penelitian belum selesai dan 

pasien ingin mengundurkan diri sebagai responden maka responden  di 

ijinkan untuk keluar sebagai responden tanpa ada sangsi atau hukuman 

apapun. 

4. Kerahasiaan (confidentiality) 

      Informasi yang telah diperoleh dari responden dirahasiakan oleh 

peneliti. Peneliti hanya menyajikan informasi terutama dilaporkan pada 

hasil riset. Nama pasien dirahasiakan dengan memberikan inisial saja.  

 

 

 



18 

 

 
 

5. Manfaat (beneficiency) 

      Manfaat CBT-I dari hasil penelitian dari beberapa jurnal 

mengungkapkan sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas istirahat 

tidur. Dan diharapkan dengan meningkatnya kualitas istirahat tidur dapat 

membantu kontrol gula darah pada pasien diabetes melitus.  

6. Tidak merugikan (non maleficiency) 

     CBT-I pada prinsipnya membatu pasien diabetes melitus untuk 

mengelola istirahat tidur dan gula darah tanpa ada resiko seperti pada 

pemanfaatan farmakoterapi yang dapat menyebabkan ketergantungan 

serta berdampak negatif pada organ tubuh yang lain.  

7. Kejujuran (veracity) 

      Responden diminta menjawab pertanyaan dalam kuesioner dengan 

jujur dan hasil yang didapatkan selama pengumpulan data merupakan hasil 

yang sesuai dengan yang dialami pasien didasarkan kejujuran. 

8. Keadilan (justice) 

      Setiap responden mendapatkan perlakukan yang sama baik sebelum, 

selama dan sesudah keikutsertaannya dalam penelitian tanpa adanya 

diskriminasi apabila responden tidak bersedia atau mengundurkan diri 

dari penelitian. Pada kelompok kontrol juga akan diberikan tindakan yang 

sama setelah penelitian selesai yaitu memberikan intervensi CBT-I 

kepada kelompok kontrol untuk memberikan pengalaman yang sama 

kepada responden. 


