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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan  metode eksperimen dengan jenis 

penelitian pra-eksperimental. Rancangan yang digunakan dalam penelitian adalah 

one group pre-test post-test dimana dalam rancangan ini terdapat hubungan 

sebab akibat dengan cara melibatkan satu kelompok subjek. Kelompok subjek di 

observasi sebelum dilakukan intervensi, kemudian di observasi lagi setelah 

diberikan intervensi.  

 

 

 

Bagan 4.1: Desain Penelitian 
 

Keterangan: 

P      : Populasi merupakan seluruh lansia di Desa Junrejo Kota Batu 

S        :   Kelompok sampel  yang diberi perlakuan kombinasi core stability 

exercise dan jalan tandem  

O1       : Mengukur keseimbangan sebagai pretest sebelum diberikan latihan 

keseimbangan 

RA      : Melakukan kombinasi core stability exercise dan Jalan Tandem  

O2      : Mengukur  tingkat keseimbangan sebagai post-test setelah diberikan 

kombinasi core stability exercise dan Jalan Tandem 

 

 

 

P S O1 RA O2 
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B. Kerangka Penelitian 

 

  

 

 

 

 

  

Populasi : lansia Junrejo kota Batu  

Sampel : 35 lansia di posyandu lansia Desa Junrejo Kota 

Batu  

Purposive sampling  

Variabel dependen Variabel Independen 

Kombinasi Core 

Stability Exercise dan 

Jalan Tandem Skala Ordinal 

 

SOP Independen 

Analisa data :  

1. Uji Normalitas Shapiro-

Wilk 

2. Paired t-test 

 

 

 H1 : ada pengaruh 

kombinasi core stability 

exercise dan jalan tandem 

terhadap tingkat 

keseimbangan  lansia 

H0 : Tidak ada pengaruh 

kombinasi core stability 

exercise dan  jalan 

tandem terhadap tingkat 

keseimbangan lansia 

Bagan 4.2 Kerangka Penelitian 

Instrument : TUG 

Tingkat Keseimbangan 

Hasil : Terdapat Peningkatan Keseimbangan lansia di Desa Junrejo Kota Batu 
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C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah kumpulan dari individu atau objek  atau fenomena 

yang secara potensial dapat diukur sebagai bagian dari penelitian (Swarjana, 

2015). Populasi dalam penelitian ini adalah lansia di Posyandu RT.06 Dusun 

Jeding Desa Junrejo Kota Malang yang beranggotakan 52 orang lansia.  

2. Sampel dan Teknik Sampling 

Sampel adalah bagian dari jumlah karateristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2010). Sampel adalah bagian dari populasi 

terjangkau yang memenuhi  kriteria penelitian. Sampel dalam penelitian ini 

adalah lansia di Posyandu lansia Junrejo Kota Batu. 

 Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling 

a. Sampel yang dipilih berdasarkan kriteria inklusi  

1) Berusia 60 tahun keatas 

2) Bersedia mengikuti program penelitian sampai selesai selama 3 

minggu 

3) Lansia yang mengalami gangguan keseimbangan 

4) Tidak memiliki riwayat jantung 

b. Kriteria ekslusi pengambilan sampel 

1) Tidak hadir saar pre-test dan post-test 

2) Memiliki fluktuasi tekanan darah tinggi 

3) Mengalami gangguan komunikasi atau tidak dapat diajak 

berkomunikasi 

4) Mengalami riwayat fraktur ekstremitas atas dan bawah 

5) Lansia dengan kondisi bedrest 
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6) Lansia memiliki riwayat penyakit musculoskeletal disorder 

7) Tidak bersedia menjadi sampel dalam penelitian ini 

8) Lansia yang menggunakan alat bantu 

c. Kriteria pengguguran (drop out) pengambilan sampel 

1) Selama penelitian tidak teratur dalam mengikuti prosedur penelitian 

(3x berturut-turut) 

2) Responden meninggal dunia 

3) Responden mengundurkan diri sebagai sampel, karena alasan tertentu 

D. Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas (Independent) 

 Variabel Independent atau variabel bebas merupakan variabel yang dapat 

mempengaruhi perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat) 

(Hidayat, 2012). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Core Stability 

Exercise dan Jalan Tandem 

2. Variabel Terikat (Dependent) 

 Variabel Dependen adalah variabel yang mengalami perubahan 

sebagai akibat dari perubahan variabel independen. Oleh karena itu, variabel 

dependen ini juga disebut sebagai variabel terikat atau tergantung. Penelitian 

ini memiliki variabel dependen peningkatan keseimbangan  pada lansia di 

Desa Junrejo Kota Batu. 

F. Definisi Operasional 

 Dalam penelitian ini memerlukan suatu definisi operasional agar dapat 

direalisasikan dan berada pada batasan-batasan yang konkrit. Adapun definisi 

operasional yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari table berikut : 
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Tabel 4.2  : Definisi operasional 

No Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Skala Data 

1. Variabel independen 

a. Kombinasi Core 

Stability Exercise 

dan Jalan Tandem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Core Stability 

Exercise merupakan 

kemampuan untuk 

mengontrol posisi dan 

gerak dari trunk 

sampai pelvic. 

Dilakukan selama 12 

menit dengan 6 jenis 

gerakan dan setiap 

gerakan dilakukan 

selama 2 menit serta 

diselingi istirahat 

selama 1 menit, 

latihan ini dilakukan 

sebanyak 2 set. Core 

Stability Exercise 

dilakukan 3 kali 

seminggu selama 3 

minggu. 

 

Jalan Tandem latihan 

yang dilakukan 

dengan cara berjalan 

dalam satu garis lurus 

dalam posisi tumit 

kaki menyentuh jari 

kaki yang lainnya, 

Dilakukan 3 kali 

seminggu, dan setiap 

latihan melakukan 

latihan jalan tandem 

sebanyak 10 kali 

bolak balik 

SOP 

 

 

 

 

 

 

SOP 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

2. Variabel Dependen 

a. Keseimbangan 

Keseimbangan 

merupakan 

kemampuan dalam 

menjaga center of 

mass (COM) tubuh 

agar tetap berada 

dibatas base of 

support (BOS), 

dimana 

keseimbangan disini 

sangat penting bagi 

seseorang saat 

menjalankan aktifitas 

a. Time up & 

Go Test 

(TUG) 

b. Klasifikasi 

time up and 

go test : 

1. <10 = 

Normal 

2. 10-19 detik 

= Resiko 

jatuh rendah 

3. 20-29detik 

= Resiko 

Ordinal 
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fungsional seperti 

fungsi mobilitas 

(Sibley, 2011). Untuk 

mengukur 

keseimbangan 

menggunakan  

Timed up and go test 

(TUG).  

jatuh sedang 

4. >30 detik = 

Resiko jatuh 

tinggi  

 

 

G. Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di  Desa Junrejo Kota Batu. 

H. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama 3 minggu sejak 1 April-Mei 2018. 

Dilaksanakan 3x seminggu, dimulai pukul 09.00 pagi. 

I. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang peneliti gunakan untuk mengukur penurunan 

keseimbangan sebagai evaluasi core stability exercise dan jalan tandem adalah 

Time Up and Go Test (TUG). TUG adalah tes yang memiliki tujuan, valid, dan 

dapat diandalkan (Jacobs & Fox, 2008). 

J. Prosedur Pengumpulan Data  

Pengumpulan data adalah kegiatan penelitian untuk melakukan 

pengumpulan data. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah sebagai 

berikut : 

1. Tahap Persiapan 

a. Menyusun proposal penelitian 

b. Melakukan study pendahuluan di Desa Junrejo Kota Batu 

c. Mempersiapkan surat ijin penelitian yang akan disampaikan kepada pihak 

yang berkepentingan di Posyandu Lansia di Desa Junrejo Kota Batu 

d. Mempersiapkan alat instrument penelitian yang akan digunakan peneliti  
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2. Tahap Pelaksanaan 

a. Menyiapkan alat pengukur dan metode latihan 

b. Koordinasi dengan ketua posyandu lanjut usia di Desa Junrejo Kota Batu 

c. Memastikan bahwa sampel bersedia untuk menjadi responden dalam 

penelitian dengan memberikan surat persetujuan. Jika responden setuju, 

maka penelitiakan menjelaskan untuk menjamin dan menjaga kerahasiaan 

data dari responden. 

d. Mengumpulkan responden dalam 1 tempat 

e. Mengukur keseimbangan responden sebelum diberikan intervensi 

f. Membentuk responden menjadi 1 kelompok 

g. Mengukur keseimbangan responden sebelum diberikan exercise 

h. Kelompok tersebut diberikan kombinasi core stability exercise dan latihan 

jalan tandem 

i. Mengukur keseimbangan responden setelah diberikan exercise 

j. Menganalisi pengaruh dari kombinasi core stability exercise dan latihan 

jalan tandem selama 3 minggu. 

3. Tahap Pengolahan Data 

Pengelolaan data di lakukan setelah terkumpulnya semua data penelitian 

kemudian dianalisi (Nazir,2009).  

K. Analisis Data Statistik 

1. Analisa Univariat 

Analisa univariat adalah alat analisis yang hanya mengukur satu 

variabel yang dijadikan sampel (Ghani dan Amalia, 2015). Pada penelitian 

ini yang dianalisa adalah karateristik lansia berdasarkan usia, jenis kelamin 

dan pekerjaan. 
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2. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat digunakan untuk menganalisa hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen untuk memperoleh jawaban 

apakah kedua variabel tersebut ada hubungan, ada perbedaan, ada pengaruh 

dan sebagainya sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh kombinasi core stability 

exercise dan jalan tandem terhadap tingkat keseimbangan lansia dengan 

menggunakan uji statistik. Adapun tahapan dalam analisis bivariat adalah : 

a. Uji Normalitas 

Tujuan dari uji normalitas yaitu untuk mengetahui apakah 

distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati normal (Santoso, 

2010). Uji normalitas yang digunakan jika n < 50 akan menggunakan 

uji Shapiro Wilk, jika n > 50 akan menggunakan uji Kolmogorov-

smirnov. Kesimpulan dari hasil analisis data berdistribusi normal jika p 

> 0,05 dan data tidak berdistribusi normal jika p < 0,05 (Nisfiannoor, 

2009). 

b. Uji Hipotesa 

Setelah dilakukan uji normalitas, maka selanjutnya dilakukan uji 

hipotesa. Analisa data yang digunakan jika distribusi data normal adalah 

uji statistik parametrik yaitu Paired t-test. Dasar pengambilan 

keputusan pengujian Paired t-test berdasarkan perbandingan 

probabilitas dengan tingkat signifikasi 2 tailed (α = 0,05) : 

Jika nilai P > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak 

Jika nilai P < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima 
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Analisa data yang digunakan jika distribusi data tidak normal 

adalah uji statistik non-parametrik yaitu uji Mann Whitney. Dasar 

pengambilan keputusan pengujian uji Mann Whitney berdasarkan 

perbandingan probabilitas dengan nilai Asymp. Sig 2 tailed (α = 0,05) 

adalah : 

Jika nilai P > 0,05 maka diartikan tidak bermakna 

Jika nilai P < 0,05 maka diartikan bermakna. 

L. Etika Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti mengajukan permohonan 

izin kepada pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan melakukan 

penelitian di Desa Junrejo Kota Batu, kemudian melakukan penelitian dengan 

menekankan masalah etika yang meliputi : 

1. Lembar Persetujuan Penelitian (Informed Concent). 

Informed concent adalah bentuk persetujuan antara peneliti dengan 

responden peneliti dengan memberikan lembar persetujuan Informed Concent 

tersebut yang diberikan kepada responden penelitian sebelum melakukan 

penelitian dan memberikan intervensi  dengan tujuan subjek mengetahui 

maksud dan tujuan penelitian serta dampaknya terhadap subjek penelitian 

selama pengumpulan data. Jika subjek bersedia,  maka responden harus 

menandatangani lembar persetujuan dan bila subjek tidak bersedia, maka 

peneliti harus menghormati keputusan tersebut (Swarjana, 2015). 

2. Tanpa Nama (Annonimity) 

Annonimity adalah masalah etika dalam penelitian dengan tidak 

memberikan nama responden pada lembar alat ukur hanya menuliskan kode 

pada lembar pengumpulan data. Untuk menjaga kerahasiaan identitas 
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responden, peneliti tidak mencantumkan nama responden secara lengkap pada 

lembar pengumpulan data (lembar observasi), tetapi diganti dengan inisial 

nama (Swarjana, 2015). 

3. Kerahasiaan  (confidentiality)

Confidentiality adalah masalah etika dengan memberikan jaminan 

kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah lainnya. 

Semua informasi yang telah dikumpulkan akan dijamin kerahasiaannya oleh 

peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset 

(Swarjana, 2015). 
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