
 

35 
Moch. Arif Romadlon, 2016 
PENGARUH  LATIHAN  SENAM  YOGA  TERHADAP INSOMNIA  LANSIA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Suatu penelitian perlu adanya desain penelitian yang berguna untuk 

memudahkan penelitian agar lebih terarah. Metode Penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Ex-postfacto. Ex-postfacto adalah penyelikikan empiris yang 

sistematis di mana ilmuwan tidak mengedalikan variable bebas secara langsung 

karena eksistensi dari variable tersebut telah terjadi, atau karena variable tersebut 

pada dasarnya tidak dapat dimanipulasi (Kerlinger 1973, dalam Emzir, 2009, 

hlm.119) 

Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan Desain Kausal Komparatif 

(Design Causal Comparative). Menurut Natsir (dalam Palwaguna, R, 2015, hlm. 31) 

“Pada design ini memilih dua atau lebih kelompok yang berbeda pada variable 

tertentu untuk dibandingkan pada variable lain dan  tidak ada manipulasi di 

dalamnya”. Dalam penelitian ini peneliti dapat menentukan alasan atau penyebab 

status suatu objek. Menurut Darmadi, H (2014, hlm. 266) “sebenarnya dalam 

penelitian komparatif, peneliti dapat juga menentukan alasan atau penyebab status 

objek yang diteliti”.  

 

Adapun design kausal komperatif yang dimaksud dapat dilihat pada table di 

bawah ini : 

Tabel 3.1 

Design Penelitian Kausal Komperatif 

(Sumber : Emzir, 2012, hlm.127) 

 

Kelompok Variabel Bebas Variabel Terikat 

A  X O 

B  - O 
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Keterangan : 

Kelompok A : Kelompok Eksperimental (kelompok yoga menunjukan tidak ada 

manipulasi) 

Kelompok B : Kelompok Kontrol (non yoga) 

X : Lansia yang diberi latihan yoga 

O  : Lansia yang menderita insomnia  

 

B. Partisipan 

 Partisipan dalam penelitian ini adalah kepada lansia di Yoga Center Jl. 

Sukaresmi IV No.19 Dago Bengkok Bandung yang sudah sering mengikuti senam 

yoga dengan jumlah 15 orang yang masuk kedalam kelompok yoga yaitu kelompok 

yang diberikan latihan senam yoga dan lansia yang berada di Jl. Pasir Layung, 

Komplek Pasir Layung Tengah, Padasuka, Bandung yang sering mengikuti olahraga 

senam lansia, senam pernapasan, gerak jalan dan lain-lain dengan jumlah 15 orang 

yang masuk kedalam kelompok non yoga yaitu yang tidak diberikan perlakuan senam 

yoga. Maka total jumlah partisipan pada popuasi ini berjumlah 30 orang dalam 2 

populasi yang berbeda. Karakteristik partisipan penelitian yaitu lansia yang sering 

mengalami insomnia dalam tidurnya dengan rentan umur 60 tahun (erderly) dan 

bersedia mengikuti penelitian baik itu tes dan latihan yoga. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2012, hlm. 117) bahwa “ Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subjek yang mempunya kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudia 

ditarik kesimpulannya”. Populasi yaitu keseluruhan dari semua variabel yang 

menyangkut masalah yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah lansia yang 

berjumlah total 30 orang dalam 2 populasi yang berbeda yaitu 15 orang kelompok 

yoga di Yoga Center Jl. Sukaresmi IV No.19 Dago Bengkok Bandung dan 15 orang 

yang kelompok non yoga di Jl. Pasir Layung, Komplek Pasir Layung Tengah, 

Padasuka, Bandung. 
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 Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih dengan teknik sampling 

tertentu untuk dapat mewakili atau memenuhi populasi. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan teknik Sampling Jenuh/Total Sampling. Hal ini sering dilakukan 

bila jumlah populasi relative kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin 

membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. 

 Sedangkan mengenai jumlah sampel untuk sekedar ancer-ancer jumlah 

subjeknya dapat diambil antara 10%-15 % atau 20%-25% dari jumlah keseluruhan 

populasi (Arikunto dalam ABK, tahun 2014). Dari penjelasan diatas maka jumlah 

sampel untuk penelitian ini berjumlah 15 orang kelompok yoga dan 15 orang 

kelompok non yoga. Kelompok pertama adalah kelompok yoga yang diberikan 

latihan yoga yang berada di Yoga Center Jl. Sukaresmi IV No.19 Dago Bengkok 

Bandung dan kelompok kedua adalah kelompok non yoga yang tidak diberikan 

perlakuan yang berada di Jl. Pasir Layung, Komplek Pasir Layung Tengah, Padasuka, 

Bandung.  

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian menurut Arikunto (dalam Mawadda, 2015, hlm.27) yaitu 

“… alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, 

dan sistematis sehingga lebih mudah diolah”. Untuk mendapatkan data hasil 

penelitian ini, instrumen yang akan digunakan yaitu tes cara mengobati insomnia, 

yaitu dengan menggunakan pelatihan yoga yang sudah berjalan dari lama dan akan 

diukur dengan menggunakan kuesioner. 

1. Tujuan Tes   : Untuk mengetahui berapa tinggi tingkat gejala insomnia. 

2. Alat  : Matras, untuk alas pada saat melakukan yoga. 

3. Pelaksanaan  : terlebih dahulu penderita insomnia harus mengisi biodata dan 

kuesioner. 

4. Penilaian   : dari kuesioner tersebut akan di hitung. 
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Adapun kuesioner yang dapat digunakan untuk mengambil data kepada 

sampel sebagai berikut :  

 

KUESIONER PENGUKURAN INSOMNIA PADA LANSIA 

(Sumber : Menurut Iwan, 2009, dalam suparyanto, 2011 dan telah dimodifikasi,  

http://dr-suparyanto.blogspot.co.id/2011/10/kuesioner-pengukuran-insomnia-

pada.html ) 

KUESIONER 

Jawaban : ( 1 = tidak pernah, 2 = kadang-kadang, 3 = sering, 4 = selalu ). 

1. Apakah anda pernah mengalami insomnia ?  

1 = tidak pernah   2 = kadang-kadang,  

3 = sering    4 = selalu 

 

2. Seberapa sering anda mengalami insomnia ? 

1 = tidak pernah   2 = kadang-kadang 

3 = sering    4 = selalu 

 

3. Apakah anda kesulitan untuk memulai tidur ? 

1 = tidak pernah   2 = kadang-kadang 

3 = sering    4 = selalu 

 

4. Apakah anda pernah minum obat tidur ? 

1 = tidak pernah   2 = kadang-kadang 

3 = sering    4 = selalu 

 

5. Apakah anda tiba-tiba terbangun pada malam hari ? 

1 = tidak pernah   2 = kadang-kadang  

3 = sering    4 = selalu 

 

6. Apakah anda bisa terbangun lebih awal/dini hari ? 

1 = tidak pernah   2 = kadang-kadang 

3 = sering    4 = selalu 

 

7. Apakah anda merasa mengantuk di siang hari ? 

1 = tidak pernah   2 = kadang-kadang 

3 = sering    4 = selalu 

 

8. Apakah anda merasa sakit kepala pada siang hari ? 

1 = tidak pernah   2 = kadang-kadang 

3 = sering    4 = selalu 

 

http://dr-suparyanto.blogspot.co.id/2011/10/kuesioner-pengukuran-insomnia-pada.html
http://dr-suparyanto.blogspot.co.id/2011/10/kuesioner-pengukuran-insomnia-pada.html
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9. Apakah anda merasa kurang puas dengan tidur anda ? 

1 = tidak pernah   2 = kadang-kadang 

3 = sering    4 = selalu 

 

10. Apakah anda merasa kurang nyaman/gelisah saat tidur ? 

1 = tidak pernah   2 = kadang-kadang 

3 = sering    4 = selalu 

 

 

11. Apakah anda pernah mendapat mimpi buruk ? 

1 = tidak pernah   2 = kadang-kadang 

3 = sering    4 = selalu 

 

12. Apakah anda merasa badan terasa lemah, letih, kurang tenaga setelah tidur ? 

1 = tidak pernah   2 = kadang-kadang 

3 = sering    4 = selalu 

 

13. Apakah jadwal jam tidur anda sampai bangun tidak beraturan ? 

1 = tidak pernah   2 = kadang-kadang 

3 = sering    4 = selalu 

 

14. Apakah anda tidur selama 6 jam dalam semalam ? 

1 = tidak pernah   2 = kadang-kadang 

3 = sering    4 = selalu 

 

15. Apakah anda melakukan tidur di waktu siang hari ? 

1 = tidak pernah   2 = kadang-kadang 

3 = sering    4 = selalu 

 

16. Apakah anda rajin berolahraga setiap hari? 

1 = tidak pernah   2 = kadang-kadang 

3 = sering    4 = selalu 

 

17. Apakah anda ada masalah (keluaraga, teman, ekonomi, social, pekerjaan, dll)? 

1 = tidak pernah   2 = kadang-kadang 

3 = sering    4 = selalu 

 

18. Apakah anda melakukan aktivitas yang cukup melelahkan ? 

1 = tidak pernah   2 = kadang-kadang 

3 = sering    4 = selalu 

 

19. Apakah anda menjaga pola makan ? 

1 = tidak pernah   2 = kadang-kadang 

3 = sering    4 = selalu 
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20. Apakah anda mengalami emosional diri (marah, kesal, depresi, stress, dll) ? 

1 = tidak pernah   2 = kadang-kadang 

3 = sering    4 = selalu 

 

 Kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner tertutup dengan empat 

alternative jawaban. Penggunaan skor kategori ini digunakan mengacu pada empat 

kategari skor yang dikembangkan dalam skala Likert dan digunakan dalam penelitian 

ini. Dan dalam penilaian jawaban kuesioner yang digunakan mengacu pada 4 kategori 

skor yang dikembangkan dalam skala Likert, tiap alternative skor yang terentang dari 

1-4. Maka dari jawaban sudah tertera angka sekaligus nilai skor pada jawaban 

kuesioner. Dan dari semua soal kuesioner skor akan dihitung sesuai dengan angka 

yang dipilih oleh sampel dalam menjawabnya. 

Dari semua pertanyaan kuesioner diatas adalah untuk mengukur tingkat 

insomnia pada lansia. Pada penelitian ini, diharapkan sampel mengisi dengan sejujur-

jujurnya agar dapat dianalisis oleh peneliti dan didapatkan hasilnya yang akurat. Oleh 

karena itu penelitian ini sangatlah peting dan juga untuk kepentingan banyak orang, 

agar dapat mengurangi jumlah insomnia khususnya kepada lansia. 

 Dari instrumen diatas terdapat hasil validasi dari kuesioner kelompok yoga 

dan kelompok non yoga, maka hasil tabel validasinya adalah : 

 

Tabel 3.2 

Hasil Validasi Kuesioner Kelompok Yoga 

(Sumber : Peneliti) 

 

                           Item-Total Statistics 

 

Soal 
Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

 

Hasil 

soal1 39.3333 .558 Valid 

soal2 39.4000 .729 Valid 

soal3 39.4000 .390 Valid 

soal4 40.2000 -.194 Tidak Valid 

soal5 38.9333 .384 Valid 
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soal6 38.3333 .721 Valid 

soal7 39.5333 -.459 Tidak Valid 

soal8 39.2667 .000 Tidak Valid 

soal9 38.7333 .054 Tidak Valid 

soal10 39.1333 .410 Valid 

soal11 38.2667 .294 Valid 

soal12 39.3333 -.023 Tidak Valid 

soal13 38.9333 .420 Valid 

soal14 39.6667 -.025 Tidak Valid 

soal15 39.2667 .800 Valid 

soal16 39.3333 .376 Valid 

soal17 39.5333 .415 Valid 

soal18 39.4000 .247 Valid 

soal19 39.2667 .243 Valid 

soal20 38.8000 -.509 Tidak Valid 

 

Berdasarkan tabel 3.2  hasil uji validitas kuesioner pada kelompok yoga, maka 

didapatkan data yang berdisribusi valid berjumlah 13 soal dan tidak valid 7 soal. 

 

Tabel 3.3 

Hasil Validasi Kuesioner Kelompok Non yoga 

(Sumber : Peneliti) 

 

                           Item-Total Statistics 

 

Soal 
Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

 

Hasil 

soal1 39.2000 .720 Valid 

soal2 39.2000 .720 Valid 

soal3 39.2667 .712 Valid 

soal4 40.0000 -.183 Tidak Valid 

soal5 38.7333 .352 Valid 

soal6 38.3333 .518 Valid 

soal7 39.3333 -.391 Tidak Valid 

soal8 39.1333 -.235 Tidak Valid 

soal9 38.6667 .066 Tidak Valid   

soal10 39.0000 .369 Valid 

soal11 37.8000 .343 Valid 
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soal12 39.1333 -.235 Tidak Valid 

soal13 38.6667 .260 Valid 

soal14 39.4667 -.133 Tidak Valid 

soal15 39.1333 .769 Valid 

soal16 39.2000 .541 Valid 

soal17 39.2667 .326 Valid 

soal18 39.1333 .146 Valid 

soal19 39.2000 .330 Valid 

soal20 38.4000 -.482 Tidak Valid 

 

Berdasarkan tabel 3.3  hasil uji validitas kuesioner pada kelompok yoga, maka 

didapatkan data yang berdisribusi valid berjumlah 13 soal dan tidak valid 7 soal. 

 

E. Prosedur Penelitian 

  Setelah peneliti menjelaskan mengenai desain penelitian, populasi, sampel, 

dan instrumen penelitian. Selanjutnya peneliti akan membuat langkah-langkah 

penelitian atau sering disebut juga prosedur penelitian. Agar peneliti lebih mudah 

untuk melakukan sebuah penelitian yang akan diteliti. Berikut langkah-langkah 

penelitiannya : 

1. Pertama, peneliti menentukan populasi yang akan dijadikan objek dalam 

penelitian. 

2. Menentukan jumlah sampel yang akan digunakan, yang dianggap dapat 

mewakili populasi. 

3. Menentukan sampel yang telah diketahui jumlahnya dengan cara 

menentukan (Total Sampling) terhadap populasi yang ada. 

4. Membagi sampel ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok yoga yang diberi 

perlakuan latihan Yoga yang berada di Yoga Center Jl. Sukaresmi IV No.19 

Dago Bengkok Bandung dan kelompok non yoga yang tidak diberi 

perlakuan yang berada di Jl. Pasir Layung Padasuka Bandung. 

5. Sebelum melakukan tes, peneliti memberikan kuesioner kepada sampel dan 

lalu diberikan kesempatan untuk mengisi kuesioner terlebih dahulu. 
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6. Melakukan pengambilan data ( post test )  tes mengisi kuesioner. 

Menganalisis data, data yang dikumpulkan diolah lebih lanjut kemudian 

disajikan dalam bentuk statistik dan selanjutnya dianalisis. 

7. Terakhir, Merumuskan simpulan hasil analisis data akan memberikan 

kesimpulan penelitian yang merupakan kegiatan akhir penelitian. 

 

Mengenai penjelasan prosedur penelitian diatas, maka peneliti coba tuangkan 

dalam bentuk gambar dibawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah Penelitian 
(Sumber: Peneliti) 

 

F. Analisis Data 

Peneliti menggunakan bantuan teknik perhitungan komputerisasi yaitu SPSS 

(Statistikal Product and Service Solution) versi 21 for windows karena program ini 

memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi serta system manajemen data 

SAMPEL 

(Lansia) 

Post-Test 

Non yoga  

(yang tidak diberikan 

perlakuan) 

 

Yoga 
(yang diberikan 

latihan yoga) 

 

Post-Test 

Pengolahan dan Analisis Data 

(Hasil perhitungan kuesioner pada gejala 

insomnia) 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Pengumpulan Biodata 

POPULASI 
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pada lingkungan grafis menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog 

sederhana, sehingga mudah dipahami cara pengoperasiannya. (Sugianto dalam 

Palwaguna,R , 2015, hlm. 47). 

Analisis penelitian ini dilakukan untuk mengetahui suatu nilai tertentu  berada 

secara nyata atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel lansia yang mengikuti latihan 

Yoga terhadap Insomnia lansia, dimana analisis diolah dengan menggunakan 

program Statistical Product For Social Science (SPSS versi 21). Adapun langkah-

langkahnya adalah : 

1. Melakukan tes pengukuran Insomnia dengan mengisi kuesioner kepada sampel 

lansia yang mengikuti latihan yoga. 

2. Mengumpulkan data hasil tes. 

3. Imput data dari skor mentah tersebut pada program komputer. 

4. Menyamakan satuan dari masing-masing item tes menggunakan z score dan t 

score. 

Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis, dengan tujuan dapat 

memperoleh kesimpulan penelitian. Dalam pelaksanaannya pengolahan data 

dilakukan melalui dua tahapan, yaitu uji asumsi statistik dan uji hipotesis. 

 

1. Uji Asumsi Statistik 

Uji asumsi statistik merupakan tahapan pengolahan data melalui rumus-rumus 

statistik, dengan tujuan akhirnya menjawab rumusan masalah penelitian. Uji asumsi 

statistik sendiri melalui tahapan sebagai berikut: 

a. Deskripsi Data 

Deskripsi data merupakan tahapan pengolahan untuk memperoleh informasi 

mengenai data, diantaranya rata-rata, standar deviasi, varians, skor terendah dan skor 

tertinggi. Selain disajikan dalam bentuk angka, deskripsi data juga disajikan dalam 

bentuk diagram batang. 
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b. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data berada pada taraf 

distribusi normal atau tidak. Uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan uji Kolmogorov-Smirnov dengan asumsi kelompok sampel termasuk 

ke dalam sampel kecil atau kurang dari 30 sampel. Format pengujiannya dengan 

membandingkan nilai probabilitas (p) atau signifikansi (Sig) dengan derajat 

kebebasan (dk) α = 0,05. Uji kebermaknaannya adalah sebagai berikut: 

1) Jika nilai sig. Atau P-value > 0,05 maka data dinyatakan normal. 

2) Jika nilai sig. Atau P-value < 0,05 maka data dinyatakan tidak normal. 

 

c. Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-

variansi dua buah distribusi atau lebih. uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui 

apakah variansi antara kelompok yang di uji berbeda atau tidak, variansinya homogen 

atau heterogen dan data yang diharapkan adalah homogen. Uji homogenitas yang 

dibahas yaitu uji homogenitas variansi. Format pengujiannya dengan 

membandingkan nilai probabilitas (p) atau signifikansi (Sig) dengan derajat 

kebebasan (dk) α = 0,05. Uji kebermaknaannya adalah sebagai berikut: 

1) Jika nilai sig. Atau P-value > 0,05 maka data dinyatakan homogen. 

2) Jika nilai sig. Atau P-value < 0,05 maka data dinyatakan tidak 

homogen. 

 

d. Membandingkan rata-rata dua kelompok 

Membandingkan rata-rata pada kedua kelompok ini ada dua cara tergantung 

apakah data yang dihasilkan memiliki distribusi yang normal apa tidak.  

1. Menggunakan analisis Independent Sample T-Test. Uji ini digunakan 

apabila data berdistribusi normal. Pada bagian ini, selain nilai T test 

terdapat pula nilai uji F. Uji F dilakukan untuk mengecek apakah data 

homogen atau tidak homogen. Jika data homogen maka analisis uji T 

menggunakan asumsi bahwa varian sama (Equal Variance Assume), jika 
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data tidak homogen maka analisis uji T menggunakan asumsi bahwa 

varian tidak sama (Equal Variance Not Assume).  

 Uji kebermaknaannya adalah sebagai berikut: 

1) Jika nilai Sig. Atau P-value > 0,05 maka dinyatakan tidak terdapat 

perbedaan  

2) Jika nilai Sig. Atau P-value < 0,05 maka dinyatakan terdapat 

perbedaan 

2. Menggunakan Man-Whitney, uji nonparametrik ini digunakan apabila 

data tidak berdistribusi normal.  

 

e. Uji Regresi 

 Analisis regresi ditujukan untuk mengetahui pengaruh Independent dan 

Dependent dan bagaimana kriterium Dependent dapat diprediksikan melalui 

Independent, secara individual (parsial) ataupun bersama-sama (silmutan). 

 

Hipotesis : 

1. H0 : Tidak terdapat gambaran insomnia sesudah melakukan latihan yoga 

terhadap lansia. 

H1 : Terdapat gambaran insomnia sesudah melakukan latihan yoga 

terhadap lansia. 

 

2. H0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok yoga 

dengan kelompok non yoga dalam insomnia lansia. 

H1 : Terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok yoga dengan 

kelompok non yoga dalam insomnia lansia. 

 

3. H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan kelompok yoga yang diberi 

latihan yoga terhadap insomnia. 
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H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan kelompok yoga yang diberi 

latihan yoga terhadap insomnia. 

 

 

Kriteria Keputusan : 

 Jika nilai probabilitas (p) atau sig > 0,05 Ho diterima 

 Jika nilai probabilitas (p) atau sig < 0,05 Ho ditolak 

 

Untuk mengolah data tersebut peneliti menggunakan program SPSS. Adapun 

langkah-langkah analisis data sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Analisis data 

(Sumber : Peneliti) 

 

 

Uji Normalitas Data  

hhggffrthhdaddjhdat

ahhhesennnNORM

ALITAS 

Uji Homogenitas Data 

Independent Sampel T test/ Mann Whitney 

 

Uji Hipotesis 

Deskripsi Data 

Kesimpulan 

Uji Regresi 


