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BAB IV  

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah 

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang 

lain dalam kondisi yang terarah, kondisi yang terarah yang di maksud adalah adanya 

hasil dari penelitian dikonversikan ke dalam angka-angka, untuk analisis yang 

digunakan adalah dengan menggunakan analisis statistik (Sugiyono, 2011).  

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Quasi 

Experimental Design. Bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari 

True Experimental Design. Pada Quasi Experimental Design terbagi dua bentuk 

desain quasi eksperimen, yaitu Time-Series Design dan Non Equivalent Group 

Design (Sugiyono, 2013). 

Desain penelitian quasi eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Non Equivalent Group Design. Desain ini hampir sama dengan pretest-

posttest control group design, hanya saja bedanya pada desain ini kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol tidak dipilih secara random (Sugiyono, 2013). 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat perbandingan pengaruh senam Tai Chi 

dan Dance Movement Therapy terhadap peningkatan kebugaran lansia pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebelum, selama dan sesudah pemberian 

latihan. Peneliti menggunakan dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Pada kelompok eksperimen diberikan latihan senam Tai Chi dan
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pada kelompok kontrol diberikan latihan Dance Movement Therapy. Sebelum 

diberikan intervensi kedua kelompok akan diukur VO2max dan tanda vitalnya. Setelah 

melakukan intervensi 3 kali dalam 1 minggu selama 2 minggu dan dalam waktu 40-

50 menit, selanjutnya kedua kelompok akan diukur kembali tanda vital dan VO2max. 

Menurut Sugiyono (2013), dalam penelitian ini variabel yang diteliti dibagi 

menjadi dua kelompok yaitu variabel bebas (independent variable) dan variabel 

terikat (dependent variable). 

1. Variabel bebas adalah variabel penyebab/variabel independen, yaitu variabel 

yang mempengaruhi atau menjadi sebab terjadinya atau timbulnya perubahan pada 

variabel terikat (Sugiyono, 2008). Adapun variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah Tai Chi dan Dance Movement Therapy. 

2. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

variabel bebas (Sugiyono, 2008). Adapun variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah kebugaran.  

A 

           X 

 

 

           Y 

     B 

Gambar 4.1 : Desain Penelitian 

Keterangan : 

P : Populasi 

O1 

S P 

O2 

O4 O3 
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S : Sampel 

X : intervensi senam Tai Chi 

Y : intervensi Dance Movement Therapy 

O1 : pengukuran VO2max sebelum intervensi senam Tai Chi 

O2 : pengukuran VO2max sebelum intervensi Dance Movement Therapy 

O3 : pengukuran VO2max setelah intervensi senam Tai Chi 

O4 : pengukuran VO2max setelah intervensi Dance Movement Therapy 

A : hasil intervensi senam Tai Chi 

B : hasil intervensi Dance Movement Therapy 

Kemudian bandingkan A dengan B. 

B. Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian adalah langkah-langkah dalam aktivitas kelompok 

ilmiah, dimulai dari penetapan populasi, sampel dan seterusnya yaitu kegiatan dari 

awal penelitian akan dilakukan (Suryawan, 2014). 
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Gambar 4.2 Kerangka Penelitian 

Dependent Variable Independent Variable 

Sampel : diambil sesuai dengan kriteria inklusi dan ekslusi 

Teknik Sampling : Purposive sampling 

Analisa Data 

Kebugaran  

Instrumen : Standar 

Operasional Prosedur 

(SOP) 

Senam Tai Chi Dance Movement Therapy 

Instrumen : 6 Minute 

Walking Test (6MWT) 

Skala data : Rasio 

Instrumen : Standar 

Operasional Prosedur 

(SOP) 

Populasi : seluruh lansia di Panti Jompo Kota Malang 

Hasil : Peningkatan Kebugaran 

H0 : Tidak ada perbandingan pengaruh 
senam Tai Chi dan Dance Movement 
Therapy terhadap peningkatan kebugaran 
pada lansia di Panti Jompo Kota Malang. 

H1 : Ada perbandingan pengaruh senam 
Tai Chi dan Dance Movement Therapy 
terhadap peningkatan kebugaran pada 
lansia di Panti Jompo Kota Malang. 
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C. Populasi, Sampel dan Sampling 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas dari objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan  karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). 

Pendapat di atas menjadi salah satu acuan peneliti untuk menentukan populasi. 

Populasi yang akan digunakan sebagai penelitian adalah seluruh panti jompo kota 

Malang. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2011). Menurut Sugiyono (2011), ukuran sampel 

yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Maka sesuai 

dengan pendapat di atas jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 39 orang. 

3. Teknik Sampling 

 Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah  

dengan pendekatan non probability sampling yang menggunakan teknik 

purposive sampling. Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa, sampling purposive 

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik 

pengambilan sampel ini dilakukan sesuai masalah yang diteliti oleh peneliti 

dengan memilih sampel yang benar-benar memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan. Dari pernyataan di atas peneliti menetapkan kriteria yang digunakan 

dalam penelitian ini. Sampel yang akan digunakan peneliti memiliki kriteria 

inklusi dan ekslusi. 
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a. Kriteria Inklusi 

1) Usia > 60 tahun. 

2) Jenis kelamin perempuan. 

3) Memiliki IMT < 18,5  

4) Bertempat tinggal di panti jompo kota Malang. 

5) Bersedia menjadi responden penelitian dari awal hingga selesai dengan 

kooperatif dengan perlakukan sebanyak 6 kali. 

b. Kriteria Eksklusi 

1) Memiliki riwayat infark miokard, gangguan kardiopulmonal, sesak nafas 

dan gangguan mental. 

2) Pasca operasi. 

3) Bed rest. 

4) Terdapat fraktur. 

5) Tidak bersedia menjadi responden penelitian. 

c. Kriteria Drop Out 

1) Tidak mengikuti prosedur latihan. 

2) Tidak mengikuti latihan sebanyak 1 kali. 

D. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa panti jompo kota Malang yaitu panti 

Griya Asih Lawang dan Griya Kasih Siloam Malang. Panti tersebut dipilih karena 

banyak terdapat responden yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh 

peneliti dalam penelitian ini. 
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E. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 minggu yaitu pada tanggal 5 Mei sampai 

dengan 18 Mei 2018. Pemberian intervensi diadakan sebanyak 12 kali pertemuan, 

masing-masing 6 kali pertemuan pada setiap kelompok intervensi.  

F. Definisi Operasional 

Tabel 4.1 definisi operasional 

No Variabel Definisi Operasional Instrumen Skala Data 

1. Variable 

Independent 

 Senam Tai Chi 

Gerakan tubuh yang 

berfokus pada 

pikiran dan emosional 

yang dikombinasikan 

dengan pengaturan 

pernapasan. 

Intervensi diberikan 3 

kali dalam 1 minggu 

selama 3 minggu.  

SOP - 

 Dance 

Movement 

Therapy 

Terapi gerakan yang 

diiringi musik serta 

berfokus pada sosial, 

fisik dan psikologis. 

Intervensi diberikan 3 

kali dalam 1 minggu 

selama 3 minggu.  

SOP - 

2. Varible 

Dependent 

Kebugaran  

Kemampuan tubuh 

seseorang untuk 

melakukan aktivitas 

sehari-hari tanpa 

menimbulkan 

kelelahan yang 

berlebihan. 

Pengukuran dilakukan 

ke semua sampel 

sebanyak 2 kali yaitu 

sebelum intervensi dan 

setelah intervensi 

selama 3 minggu. 

6 Minute 

Walking 

Test 

(6MWT) 

 

Rasio 

1. Sangat 

kurang jika 

< 28 

2. Kurang jika 

28,1-34 

3. Sedang jika 

34,1-42 

4. Baik jika 

42,1-52 

5. Baik sekali 

jika > 52,1 
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G. Etika Penelitian 

Etika penelitian merupakan hal yang angat penting dalam pelaksanaan 

penelitian karena setiap manusia mempunyai hak asasi yang dihormati dalam 

kegiatan penelitian. Penelitian ini menggunakan orang sebagai subjek, maka peneliti 

akan menggunakan etika penelitian meliputi : 

1. Informed Consent 

Informed Consent merupakan suatu bentuk persetujuan atau kesediaan antara 

responden dengan peneliti yang disadari tanpa paksaan. Disini etika penelitian 

mensyaratkan adanya kesediaan responden penelitian untuk diteliti. Informed 

Consent akan diberikan sebelum melaksanakan penelitian dengan memberikan 

lembar persetujuan untuk mengetahui ketersediaan subyek menjadi responden 

dalam kegiatan penelitian. Peneliti harus memberikan penjelasan tentang tujuan 

dan proses penelitian. Jika subjek bersedia menjadi responden, maka mereka harus 

menandatangani lembar persetujuan. Jika subyek tidak bersedia maka peneliti 

harus menghormatinya. 

2. Anonymity 

Anonymity merupakan etika penelitian dimana peneliti tidak mencantumkan 

nama responden pada lembar alat ukur, tetapi hanya menuliskan kode pada lembar 

pengumpulan data atau hasil penelitian. 

3. Confidentiality 

Confidentiality kerahasiaan informasi yang dikumpulkan dari responden 

dijamin oleh peneliti, seluruh informasi akan digunakan untuk kepentingan 

penelitian dan hanya kelompok tertentu saja yang disajikan atau dilaporkan 
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sebagai hasil penelitian. 

H. Instrumen Pengumpulan Data 

Pada hakikatnya penelitian itu adalah melakukan suatu pengukuran pada suatu 

objek tertentu. Sehingga dalam penelitian harus mempunyai alat ukur yang baik, yaitu 

instrumen penelitian. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2013), instrumen 

penelitian suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang 

diamati oleh peneliti. 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah tes dalam bentuk latihan 

yaitu 6 Minute Walking Test yang digunakan untuk mengukur VO2max. Tes ini 

merupakan tes jalan yang mudah dilakukan oleh lansia dan lebih menggambarkan 

aktivitas kehidupan sehari-hari dibandingkan tes jalan yang lain. 

I. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses pendekatan kepada subjek dan proses 

pengumpulan karakteristik subjek yang diperlukan dalam suatu penelitian. Langkah-

langkah yang dilakukan peniliti dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan 

adalah sebagai berikut : 

1. Persiapan Penelitian 

Sebelum melakukan pengambilan data harus mempersiapkan surat izin untuk 

penelitian. Kemudian, peneliti mempersiapkan alat dan tempat untuk melakukan 

perlakuan yang akan digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. 

2. Pelaksanaan Penelitian 

a. Menentukan sampel yang sesuai dengan kriteria. 
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b. Mengadakan pre-test terhadap kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

c. Memberikan intervensi yaitu melakukan pemberian senam Tai Chi dan Dance 

Movement Therapy. 

d. Mengadakan post-test terhadap kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

3. Pengolahan Data 

Sebelum melakukan analisa data akan dilakukan pengolahan data melalui  

beberapa tahap yaitu checking editing, coading, entry dan tabulating 

(Nothoatmodjo, 2012).  

a. Editing 

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul, 

tujuannya untuk menghilangkan kesalahan yang terdapat pada pencatatan hasil 

penelitian dilapangan. 

b. Coding 

Coding adalah pemberian kode-kode pada tiap data yang termasuk dalam 

kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka 

ataupun huruf yang memberikan petunjuk atau identitas pada data yang akan 

dianalisis. 

c. Entry 

Kegiatan memasukkan data yang sudah diberi kode. Memasukkan data boleh 

dengan cara manual melalui pengolahan komputer. 

d. Tabulating 
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Tabulasi adalah pembuatan tabel yang berisi data yang telah diberi kode sesuai 

dengan analisis yang telah dilakukan. Dalam melakukan tabulasi diperlukan 

ketelitian agar tidak terjadi kesalahan. 

J. Analisa Data 

Analisa data adalah proses dalam merinci data yang akan ditulis oleh peneliti  

(Hidayat, 2007). Sugiyono (2007) menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan 

analisa data adalah proses untuk mencari dan menyusun data secara sistematis yang 

di proleh dari wawancara, observasi, dan catatan kecil pada saat di lapangan. Dalam 

penelitian ini, analisa data dapat disederhanakan dengan beberapa tahapan. Tahapan 

pertama mengindentifikasi data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan cara 

wawancara, observasi, maupun dokumentasi yang bersumber dari buku, literatur, dan 

foto. Tahapan kedua, yakni mengelompokkan data yang masuk, kemudian 

disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Tahapan ketiga adalah 

melakukan observasi langsung secara rinci terhadap faktor yang mempengaruhi 

penelitian. Dalam menganalisa data dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

1. Analisa Univariat 

Analisa univariat adalah analisa data yang dilakukan terhadap satu variabel 

saja tanpa dikaitkan dengan variabel lainnya. Analisa univariat bertujuan untuk 

mendeskripsikan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti (Arvianti, 

2009). Analisa univariat merupakan metode analisa yang paling mendasar 

terhadap suatu data yang berupa angka hasil pengukuran. 

Angka hasil pengukuran dapat ditampilkan dalam bentuk angka, persentase, 

rasio serta prevalensi. Penyajian data dapat berupa grafik, tabel, diagram ataupun 
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gambar. Kemiringan data biasanya akan ditampilkan dengan model kurva. Ukuran 

tendensi sentral meliputi hitungan mean, modus, median dan kuartil. Dalam 

penelitian ini menggunakan metode analisa univariat yang menampilkan data 

berupa angka hasil pengukuran.  

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia responden dalam penelitian ini adalan lebih dari 60 tahun. Seseorang 

yang berusia > 60 tahun akan mengalami penuruan kebugaran yang disebabkan 

oleh berbagai faktor seperti faktor fisiologis, psikologis dan adanya aktivitas 

fisik yang rendah. Usia dari lansia juga berpengaruh terhadap elastisitas otot 

dan persendian pada lansia. Jika usianya lebih muda maka secara fisiologi 

struktur fungsi organ tubuhnya akan lebih baik sehingga lebih lentur. 

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Indeks Massa Tubuh (IMT) 

Indeks Massa Tubuh (IMT) merupakan alat ukur untuk mengetahui 

kekurangan atau kelebihan berat badan seseorang. IMT juga sebagai alat ukur 

status gizi individu terutama yang berkaitan dengan berat badan seseorang 

dalam keadaan obesitas atau normal. Sehingga untuk mencapai berat badan 

yang normal akan mengharuskan seseorang mempunyai usia harapan hidup 

yang lebih panjang lagi. Kriteria ideal IMT pada laki-laki yang lanjut usia akan 

berbeda dengan perempuan yang lanjut usia dapat dilihat berdasarkan berat 

badan (kg) dan tinggi badan (m).  

2. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan 

antara dua variabel (Notoatmodjo, 2012). Dalam penelitian ini analisa bivariat 

akan dilakukan ketika semua data sudah terkumpul. Data yang dikumpulkan 
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adalah data sebelum dan sesudah diberikan intervensi senam Tai Chi dan Dance 

Movement Therapy. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing 

variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan karena untuk 

melakukan pengujian variabel yang lain mengasumsikan nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik 

menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat digunakan (Ghozali, 

2013). Uji normalitas yang dilakukan dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk 

karena sampel berjumlah lebih dari 50 orang dan berdistribusi data normal 

apabila p > 0,05. 

b. Uji Hipotesa 

Uji hipotesa dilakukan setelah melakukan uji normalitas. Dalam 

penelitian ini data yang digunakan adalah kebugaran pada lansia sebelum dan 

sesudah diberikan perlakuan pada masing-masing kelompok. Jika distribusi 

data normal untuk melihat peningkatan kebugaran pada lansia sebelum dan 

sesudah intervensi maka dapat menggunakan uji parametrik dengan metode uji 

T berpasangan (paired T test). Uji T berpasangan merupakan metode pengujian 

hipotesis yang berskala interval atau rasio. Setelah melakukan paired T test 

maka akan dilanjutkan dengan independent T test untuk membandingkan rata-

rata antara dua kelompok penelitian yang tidak berpasangan dengan interval 

atau rasio. Tidak saling berpasangan dapat diartikan dengan penelitian yang 

dilakukan untuk dua subjek yang berbeda. Dalam peneltian ini independent T 

test digunakan untuk mengenali bagaimana peningkatan kebugaran lansia 
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kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan. 

c. Uji T Berpasangan (Paired  T test) 

Analisa data yang digunakan dalam menganalisa pengaruh senam Tai 

Chi dan Dance Movement Therapy terhadap kebugaran pada lansia 

menggunakan uji parametrik yaitu uji T berpasangan (paired T test) yang 

merupakan uji statistika dengan skala interval atau rasio dari satu kelompok 

sampel berpasangan dengan syarat mempunyai distribusi data normal. Pada 

penelitian ini menggunakan uji T berpasangan untuk membandingkan 

peningkatan kebugaran pada lansia sebelum dan sesudah melakukan senam Tai 

Chi dan Dance Movement Therapy. H0 diterima dan H1 ditolak jika p value > α 

(0,05), sebaliknya jika p value < α (0,05) maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

d. Uji T Bebas (Independent T test) 

Analisa data ini digunakan untuk menganalisa perbedaan dua kelompok 

intervensi terhadap peningkatan kebugaran pada lansia sebelum dan sesudah 

pemberian latihan senam Tai Chi dan Dance Movement Therapy terhadap 

kebugaran pada lansia dengan menggunakan uji T bebas (independent T test). 

Uji T bebas merupakan uji statistika dengan skala interval atau rasio dari dua 

kelompok sampel bebas dengan syarat data distribusi normal. Hasil akhir 

penelitian dilakukan dengan menggunakan SPSS yang membandingkan nilai p 

dengan nilai α. H0 diterima jika nilai p > 0,05 maka tidak ada perbedaan 

pengaruh senam Tai Chi dan Dance Movement Therapy terhadap kebugaran 

pada lansia dan H1 diterima apabila p < 0,05 maka ada perbedaan pengaruh 

senam Tai Chi dan Dance Movement Therapy terhadap kebugaran pada lansia. 


