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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1 Desain Penelitian 

Desain studi penelitian ini adalah potong lintang (cross-sectional). 

 

4.2 Lokasi dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Pelita Harapan, Karawaci, 

Tangerang, Banten, Indonesia dengan periode waktu 1 Maret 2018 sampai 

dengan 30 April 2018. 

 

4.3 Bahan dan Cara Penelitian 

Bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian ini adalah 

lembar inform consent, lembar kuesioner untuk mengeksklusi faktor 

perancu yang dapat mengganggu kualitas tidur selama satu bulan terakhir, 

serta penggunaan vape. Untuk menilai kualitas tidur responden, peneliti 

akan menggunakan Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). 

 

4.4 Populasi Penelitian 

Populasi target: Mahasiswa Universitas Pelita Harapan  

Populasi terjangkau: Mahasiswa berusia 15-24 tahun di Universitas Pelita Harapan 

Sampel penelitian: Populasi terjangkau yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi  
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4.5 Cara Pengambilan Sampel 

Pengambilan data dilakukan secara primer. Peneliti menggunakan 

metode sampling non-random dengan teknik purposif. Untuk sampel kasus, 

semua pengguna vape dengan nikotin 0-8mg dan bersedia untuk mengikuti 

penelitian direkrut. Untuk sampel kontrol, metode yang sama juga 

digunakan, dimana semua mahasiswa yang bukan perokok aktif dan bukan 

pengguna vape dan bersedia untuk mengikuti penelitian direkrut. 

Rekrutmen dilaksanakan sampai memenuhi besaran sampel yang 

diperlukan. 

 

4.6 Cara Perhitungan Sampel 

Jumlah sampel : (Zα√2𝑃𝑄 + Z𝛽√𝑃1𝑄1 + 𝑃2𝑄2 )2 

    (P1- P2)2 

P : ½ (P1+P2) 

P1 : Proporsi pasien yang memiliki gangguan tidur: 
59

65
 = 0,9077 

P2 : Proporsi pasien yang tidak memiliki gangguan tidur: 
8

14
 = 0,5714 

Α : 0,05   Zα : 1,96 

Β : 0,2   Zβ : 0,84 

Q1 : 0,0923  Q2 : 0,04286 

P : 0,73955  Q : 0,26045 

 

Maka didapat jumlah sampel yang dibutuhkan untuk penelitian ini 

adalah sebanyak 27 sampel kasus dan 27 sampel kontrol dengan total 54 

sampel mahasiswa Universitas Pelita Harapan.  

 

4.7 Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

4.7.1 Kriteria Inklusi 

1. Laki-laki atau perempuan berusia 15-24 tahun  
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4.7.2 Kriteria Eksklusi 

1. Perokok aktif (rokok tradisional)  

2. Sedang mengidap penyakit yang mengganggu kualitas tidur 

3. Memiliki kebiasaan mengonsumsi kopi atau alkohol kurang dari 6 jam 

sebelum tidur setiap harinya 

4. Memiliki kebiasaan tidur siang dibawah jam 3 sore 

5. Memiliki lingkungan tidur yang dirasa tidak nyaman 

 

4.8 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Alur Penelitian Hubungan Penggunaan Vape dengan Kualitas Tidur 
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4.9 Pengolahan Data 

Setelah data didapat melalui kuesioner, data divalidasi untuk 

memastikan data  yang didapat layak untuk digunakan. Tabulasi dan 

pengolahan data dilakukan menggunakan Microsoft Excel tahun 2013 dan 

IBM Statistical Product and Service Solution (SPSS) ver. 22 2013, 

kemudian dilakukan analisa dengan metode analisis bivariat untuk melihat 

hubungan antar variabel independen dan dependen. 

 

4.10 Uji Statistik  

Uji statistik pada besar sampel analitik komparatif kategorik tidak 

berpasangan 2 kelompok menggunakan metode Chi Square. Semua analisa 

statistik dilakukan menggunakan IBM Statistical Product and Service 

Solution (SPSS) ver. 22 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




