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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

  

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif (eksperimental). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Pre-

Eksperimental dengan pendekatan “one shot case study (one group pretest 

and post test design)”. Sampel percobaan dilakukan dua kali pengukuran, 

pengukuran pertama dilakukan sebelum diberikan perlakuan dan pengukuran 

kedua dilakukan setelah diberikan perlakuan (Arikunto, 2013). 

Subjek Pre Perlakuan Post Test 

K                              O                                X                             O1 

                Membandingkan hasil pre test dan post test 

Bagan 4.1 Desain Penelitian 

 Keterangan: 

K = Kelompok Senam Yoga Hatha 

O  = Pre test (Pengukuran sebelum diberikan perlakuan senam yoga). 

X  = Pemberian perlakuan senam yoga terhadap sampel penelitian. 

O1 = Post test (Pengukuran setelah diberikan perlakuan senam yoga). 
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B. Kerangka Penelitian

 

 

Bagan 4.2 Kerangka Penelitian 

Analisis Data 

V. Dependent : Penurunan

tekanan darah 

Instrument : sphygmomanometer 

Skala Data : Skala Rasio 

V. Independent

Instrument : SOP 

Senam Yoga 

Desain Penelitian : Pre Eksperimental 

Populasi : Lansia Desa Junrejo Kota Batu 

Teknik Sampling : Purposive sampling 

H0: Tidak terdapat pengaruh 

senam yoga hatha terhadap 

penurunan tekanan darah pada 

lanjut usia dengan riwayat 

hipertensi  

H1: Terdapat pengaruh senam 

yoga hatha terhadap 

penurunan tekanan darah pada 

lanjut usia dengan riwayat 

hipertensi  

Hasil tekanan darah pada lansia di Desa Junrejo 



48 
 

 
 

C. Variabel Penelitian  

 

Variabel adalah suatu kelompok yang memiliki kriteria tersendiri sehingga 

berbeda dengan kriteria dari kelompok lain (Notoatmojo, 2010 dalam Suri, 

2017) : 

1. Variabel dependent merupakan variabel yang menjadi akibat dari suatu 

variabel bebas (Aziz, 2007 dalam Suri, 2017). Variabel dependent dalam 

penelitian ini adalah hipertensi yang dapat diukur dengan 

sphygmomanometer. 

2. Variabel independent merupakan variabel yang menjadi sebab perubahan 

dari timbulnya variabel dependent (Aziz, 2007 dalam Suri, 2017). Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah senam yoga hatha. 

D. Populasi, Sampel dan Sampling 

 

1. Populasi 

Notoatmodjo (2012) Definisi populasi merupakan keseluruhan objek 

penelitian atau objek yang diteliti Populasi dalam penelitian ini adalah 

lansia di Dusun Junwatu Desa Junrejo Kota Batu sebanyak 49 orang, di 

Dusun Jeding sebanyak 36 orang, dan di Dusun Rejoso sebanyak 94 

orang berdasarkan data yang diperoleh dari kader posyandu lansia di Desa 

Junrejo Kota Batu. 

2. Sampel  

Notoatmodjo (2012) menyatakan Sampel  merupakan  sebagian  dari  

populasi  yang  mewakili  dari  suatu  populasi. Sampel dalam penelitian 

ini adalah lansia di Desa Junrejo Kota Batu. 
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3. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan tehnik non 

probability sampling “Purposive Sampling”, yaitu peneliti memilih 

sampel sesuai dengan tujuan penelitian dan yang mempunyai kriteria 

penelitian sebagai berikut : 

a. Kriteria Inklusi  

Kriteria inklusi merupakan kriteria yang apabila terpenuhi dapat 

mengakibatkan calon objek menjadi objek dalam penelitian. Kriteria 

inklusi pada penelitian ini yakni :  

1) Bersedia menjadi responden selama penelitian. 

2) Responden mempunyai riwayat penyakit hipertensi dengan 

tekanan darah sistolik 140-230 mmHg. 

3) Responden dengan rentang usia 60-76 tahun. 

b. Kriteria Eksklusi  

Kriteria eksklusi merupakan kriteria yang apabila dijumpai 

menyebabkan objek tidak dapat digunakan dalam penelitian. Kriteria 

eksklusi pada penelitian ini yakni :   

1) Responden dalam kondisi tirah baring lama. 

2)  Lansia mengonsumsi obat anti hipertensi. 

c.   Kriteria Drop Out  

Kriteria drop out merupakan kriteria yang apabila dijumpai 

menyebabkan objek tidak dapat dilanjutkan sebagai sampel dalam 

penelitian. Kriteria drop out dalam penelitian ini yakni :  

1) Responden tidak mengikuti latihan lebih dari 3x secara berturut-

turut. 
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2) Responden mengundurkan diri sebagai sampel karena alasan 

tertentu. 

 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan mendefinisikan variabel secara 

operasional berdasarkan karakteristik yang diamati dan memungkinkan 

peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap 

suatu objek atau fenomena (Aziz, 2007 dalam Suri, 2017). 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

 

 

No Variabel Definisi 

Operasional 

Instrumen Skala Data 

1. Variabel Independen 

Senam Yoga Hatha 

Senam yoga hatha 

adalah gerakan 

memusatkan 

seluruh pikiran 

untuk mengontrol 

panca inderanya 

dan tubuhnya secara 

keseluruhan. Senam 

yoga dilakukan 

selama 2 minggu, 

dengan retan waktu 

seminggu 3 kali 

pertemuan. Durasi 

30 menit tiap 

pertemuannya. 

 

SOP - 

2. Variabel Dependen 

Hipertensi 

Hipertensi 

merupakan 

pengukuran tekanan 

darah melebihi 

batas normal 

(tekanan darah 

sistolik ≥140 

mmHg dan tekanan 

darah diastolik ≥90 

mmHg). 

Sphygmomanometer Skala Rasio 
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F. Tempat Penelitian  

Kediaman masing-masing sampel di Desa Junrejo. 

G. Waktu penelitian  

Penelitian dilaksanakan pada bulan September-Oktober 2018. 

H. Etika Penelitian 

Etika dalam penelitian ini yaitu dengan menghormati prinsip autonomity, 

anonimity dan confidentiality. 

1. Autonomity 

 Autonomity yaitu hak untuk menjadi responden dengan 

menunjukkan inform consent kepada subjek penelitian, dengan tujuan 

agar subyek mengetahui maksud, tujuan dan manfaat penelitian serta 

dampak yang diteliti selama proses pengumpulan data. Subjek penelitian 

diminta untuk menjadi responden dalam penelitian jika bersedia, maka 

subjek peneliti di persilahkan menandatangani surat persetujuan informed 

consent. Jika subjek penelitian tidak bersedia maka peneliti tidak bisa 

memaksa dan cukup mengucapkan terimakasih (Suri, 2017). 

2. Anonimity (tanpa nama) 

Anonimity yaitu kerahasiaan identitas responden terjaga dengan cara 

peneliti tidak mencantumkan nama lengkap responden pada lembar 

observasi (Suri, 2017). 

3. Confidentiality (kerahasiaan) 

Confidentiality yaitu data dan informasi mengenai responden dalam 

observasi dan hasil pengukuran dengan skala disimpan dalam arsip 

penelitian dan hanya peneliti saja yang dapat mengakses informasi 

tersebut (Suri, 2017). 
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I. Instrumen Penelitian  

1. Lansia yang positif menderita hipertensi didata. Data tersebut diperoleh 

dari wawancara pengurus posyandu lansia di tiap dusun. Data yang 

diperoleh diisi pada lembar observasi berisi data pengukuran tekanan 

darah awal dan akhir.  

2. Melakukan pemeriksaan tekanan darah dengan langkah-langkah berikut : 

a. Mendata tekanan darah sebelum diberikan intervensi. 

b. Pemberian intervensi berupa senam yoga. 

c. Mengukur tekanan darah setelah diberikan intervensi dengan 

sphygmomanometer yang diaplikasikan pada lengan bagian atas di 

salah satu sisi. 

d. Menganalisis perbedaan hasil pengukuran tekanan darah pada pasien 

sebelum dan setelah diberikan intervensi. 

J. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Tahap Persiapan  

a. Menyusun proposal penelitian. 

b. Melakukan studi pendahuluan di Desa Junrejo Kota Batu. 

c. Mempersiapkan surat izin penelitian yang akan disampaikan kepada 

pihak yang berkepentingan. 

d. Menyiapkan lembar observasi 1 pengambilan data sampel yang dibuat 

dalam bentuk tabel yang berisi nama, usia, penanganan hipertensi dan 

hasil tekanan darah. 
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2.   Tahap Pelaksanaan  

a. Koordinasi dengan pihak kader posyandu lansia Desa Junrejo Kota 

Batu. 

b. Melakukan survei populasi yang telah lolos kriteria inklusi melalui 

data posyandu lansia di setiap dusun untuk memastikan bahwa lansia 

tersebut memiliki riwayat tekanan darah tinggi.  

c. Mengumpulkan responden dalam satu ruangan. 

d. Setelah mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria inklusi yang 

telah ditetapkan, peneliti mengajukan persetujuan kepada responden 

yang telah lolos pegundian berupa informed consent sesuai 

persetujuan dan kesediaan respoden maka peneliti menjelaskan 

tentang intervensi dan kerahasiaan data yang diambil dari responden. 

e. Memastikan bahwa sampel bersedia untuk menjadi responden dalam 

penelitian dengan memberikan informed consent kepada respnden dan 

meminta responden untuk menandatangani surat pernyataan kesediaan 

menjadi responden selama penelitian berlangsung.  

f. Membagikan lembar SOP Senam Yoga Hatha dan menjelaskannya 

kepada sampel agar dapat dilakukan di tempat masing-masing sample 

ketika sample tidak dapat melaksanakan latihan secara bersama-sama 

dalam satu ruangan. 

g. Mengaplikasikan intervensi yaitu senam yoga dirumah masing-masing 

lansia. 

h. Mengukur tekanan darah responden setelah diberikan intervensi. 
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i. Menyiapkan lembar hasil pengukuran tekanan darah awal dan akhir 

yang dibuat dalam bentuk tabel yang berisi nama, usia, pengukuran 

tekanan darah sebelum dan sesudah diberikan intervensi senam yoga. 

j. Menganalisis efektivitas dari pemberian intervensi terhadap 

penurunan tekanan darah setelah diberikan intervensi. 

 

3. Tahapan Pengolahan Data 

a. Editing  

Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data 

dan kelengkapan data yang diperoleh atau dikumpulkan (Suri, 2017). 

Peneliti melakukan pengecekan mengenai karakteristik responden 

dan hasil pengukuran tekanan darah.  

b. Entry Data  

Entry data merupakan kegiatan memasukan data, kemudian 

membuat distribusi frekuensi sederhana atau bisa juga dengan 

membuat tabel kontingensi (Suri, 2017). Pada penelitian ini peneliti 

melakukan entry data dengan memasukkan nama inisial responden, 

usia, jenis kelamin, pengukuran tekanan darah sebelum dan sesudah 

intervensi dengan senam yoga. 

c. Melakukan Teknik Analisis  

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengukuran tekanan 

darah pada saat sebelum dan sesudah diberikan intervensi senam 

menggunakan sphygmomanometer manual. Penulisan data hasil 

pengukuran berskala rasio, selanjutnya dilakukan teknik analisa data 

univariat dan bivariat. 
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K. Analisis Data 

Sebelum dilakukan analisis data, sebelumnya telah dilakukan 

pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran data. Selanjutnya data di edit, 

ditabulasi, dan dimasukkan ke dalam komputer.  

1. Analisa Univariat 

Analisa univariat bertujuan untuk mengetahui gambaran terhadap 

variabel-variabel independen yang diteliti, melihat gambaran distribusi dan 

frekuensi variabel dependen dan independen yang akan diteliti meliputi: 

mean, median, modus, range, dan standart deviasi yang digambarkan 

melalui tabel atau grafik (Notoatmodjo, 2012). Analisa univariat dalam 

penelitian ini digunakan untuk menjelaskan karakteristik responden 

penelitian berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, umur dan tekanan darah. 

2. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat adalah analisa yang digunakan untuk menganalisa 

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dengan 

menggunakan uji statistika (Notoatmodjo, 2012). 

a. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi 

sebuah data dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas Shapiro Wilk digunakan jika jumlah data kurang dari 50 dan 

jika jumlah data lebih dari 50 akan menggunakan uji kolmogrov-

smirnov. Kesimpulan dari hasil analisa data berdistribusi normal jika 

p>0,05 dan tidak normal jika p<0,05 (Nisfianoor, 2009). 
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b. Uji Hipotesa 

Apabila dari uji normalitas didapatkan hasil distribusi normal, 

maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji t berpasangan (Paired 

T-test) yang digunakan untuk menghitung hasil perubahan tekanan 

darah antara sebelum dan sesudah pemberian intervensi senam yoga 

pada lansia di Dusun Junwatu. Paired T-Test merupakan uji statistik 

parametrik yang digunakan untuk menguji dua sample dengan skala 

data yang berbentuk interval atau rasio dari satu kelompok sampel 

berpasangan (Nisfianoor, 2009).  

Penggunaan paired t test pada penelitian ini  bertujuan untuk 

membandingkan perbedaan mean antara penurunan tekanan darah sistol 

sebelum  pemberiaan latihan senam yoga hatha  dan  setelah  

pemberiaan  latihan senam yoga hatha pada 1 kelompok berpasangan. 

Jika P value > α (0,05), maka H0 diterima dan H1 ditolak ,jika P value 

< α (0,05), maka H0 ditolak dan H1 diterima yang artinya ada pengaruh 

senam yoga hatha terhadap penurunan tekanan darah lanjut usia dengan 

riwayat hipertensi di Desa Junrejo Kota Batu. 

 


