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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional, metode 

penelitian kuantitatif yang berupa analitik yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan gaya hidup terhadap terjadinya risiko hipertensi pada lansia di 

Wilayah Puskesmas Unit II Kecamatan Sumbawa. Penelitian ini 

menggunakan rancangan penelitian cross sectional yang artinya peneliti 

hanya mengobservasi atau mengambil data sekali saja terhadap subjek 

penelitian dengan melakukan pengukuran variabel independen yaitu gaya 

hidup dan variabel dependen yaitu terjadinya hipertensi dan dikumpulkan 

dalam waktu yang bersamaan (Notoatmodjo, 2012). 

 

 

 

Skema 4.1. Desain Penelitian 

Keterangan  : 

P  : Populasi 

S  : Sampel 

Q1  : Kuesioner gaya hidup dan stress 

 

 

 

 

 

 

P S Q1 
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B. Kerangka Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 4.2. Kerangka Penelitian 

 

Analitik  

(cross sectional) 

Populasi: Lansia di Wilayah Puskesmas 

Unit II Kecamatan Sumbawa 1.848 orang 

Sampel: 75 Orang 

Purposive sampling 

Gaya hidup  

Kuesioner  

Ordinal  

Uji chi square 

Kesimpulan  

H0: tidak ada hubungan 

gaya hidup terhadap 

terjadinya risiko 

hipertensi pada lansia di 

wilayah Puskesmas Unit 

II Kecamatan Sumbawa. 

H1: ada hubungan gaya 

hidup terhadap terjadinya 

risiko hipertensi pada 

lansia di wilayah 

Puskesmas Unit II 

Kecamatan Sumbawa. 
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C. Populasi, Sampel Dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik 

kesimpulan (Sugiyono, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh lansia di wilayah Puskesmas Unit II Kecamatan Sumbawa. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah populasi dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi dimana peneliti melakukan pengamatan pada unit 

ini (Sugiyono, 2015). Sampel dalam penelitian ini adalah bagian dari 

jumlah populasi lansia di wilayah Puskesmas Unit II Kecamatan 

Sumbawa. 

3. Teknik sampling  

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam 

penelitian ini teknik pengumpulan sampel menggunakan non probability 

sampling yaitu suatu metode pemilihan sampel yang dilakukan dengan 

tidak acak (non-random) artinya setiap individu tidak memiliki peluang 

yang sama untuk menjadi anggota sampel. Jenis sampel yang digunakan 

adalah purposive sampling (Sugiyono, 2015). 

a. Kriteria inklusi 

 Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari 

suatu populasi yang akan diteliti, adapun kriteria sampel yang akan 

diteliti yaitu: 
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1) Usia 55-70 tahun ke atas. 

2) Pasien dalam kondisi sadar dan kognitif baik seperti mampu 

berkomunikasi dengan baik dan mengikuti serta memahami 

perintah terapis. 

3) Bersedia menjadi subjek penelitian. 

b. Kriteria eksklusi 

 Kriteria eksklusi adalah keadaan yang menyebabkan subjek tidak 

memenuhi kriteria inklusi dan tidan dapat dilakukan penelitian, 

adapun kriteria eksklusi yaitu:  

1) Memiliki sakit yang berat seperti kardiovaskular (penyakit jantung 

coroner, penyakit jantung bawaan, kelainan katub jantung dan 

gagal jantung) sehingga tidak memungkinkan untuk dapat 

melakukan pengambilan data.  

2) Tidak bersedia menjadi subjek penelitian. 

D. Definisi Operasional  

1. Variabel bebas  

Variabel bebas (independent variable) atau disebut juga variabel 

stimulus, prediktor dan antecedent merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (Sugiyono, 2015). Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah gaya hidup. 

2. Variabel terikat  

Variabel terikat (dependent variable) atau disebut juga variabel 

output, kriteria dan konsekuen merupakan variabel yang di pengaruhi atau 



56 
 

 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2015). 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah risiko hipertensi. 

Tabel 4.1. Definisi Operasional 

Hubungan Gaya Hidup Terhadap Terjadinya Risiko Hipertensi Pada Lansia Di 

Wilayah Puskesmas Unit II Kecamatan Sumbawa 

No. Variabel Definisi Operasional Instrument Skala Data 

1 Variabel 

independen 

 

Gaya hidup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pola 

makan  

 

 

 

 

 

 

b. Olahraga 

 

 

 

 

 

 

c. Merokok 

 

 

 

d. Konsumsi 

alkohol & 

kafein 

 

 

e. Stress   

 

 

 

Gambaran 

“keseluruhan diri 

seseorang” yang 

berinteraksi dengan 

lingkungannya. Hal 

yang menunjukkan 

rupa keseluruhan pola 

prilaku seseorang 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

Penerapan aturan 

makan yang kurang 

baik dan tidak terjaga 

seperti 

mengkonsumsi 

makanan yang siap 

saji, asin, gorengan 

dan lain-lain. 

 

Aktivitas fisik yang 

dilakukan secara 

rutin, seperti jalan 

santai, joging, 

bersepeda dan 

aerobic. 

 

Kebiasaan merokok 

atau terpapar asap 

rokok dari orang lain. 

 

Kebiasaan 

mengkonsumsi 

alkohol lebih dari 2 

gelas sehari. 

 

Kebiasaan memiliki 

perasaan tertekan, 

panik dan khawatir 

saat menghadapi 

permasalahan. 

Kuesioner skala 

likert  

Keterangan : 

1. selalu 

2. Sering  

3. Kadang-kadang 

4. Tidak pernah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuesioner DASS 

Keterangan : 

1. Normal  

2. Ringan  

3. Sedang  

4. Berat  

5. Sangat berat  

 

Ordinal 
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2 Variabel 

dependen 

hipertensi  

Hipertensi adalah 

suatu keadaan dimana 

tekanan darah sistolik 

≥ 140 mmHg dan 

tekanan diastolik ≥ 

90 mmHg pada dua 

kali pengukuran 

dengan selang waktu 

lima menit dalam 

keadaan istirahat. 

Tensimeter dan 

stetoskop 

Keterangan : 

1. Normal  

2. Prehipertensi 

3. Hipertensi  

derajat 1 

4. Hipertensi 

derajat 2 

Ordinal 

 

 

E. Tempat Penelitian 

Dilaksanakan di posyandu lansia wilayah Puskesmas Unit II Kecamatan 

Sumbawa. 

F. Waktu Penelitian  

Dilaksanakan pada tanggal 16 April 2018 – 7 Mei 2018. 

G. Etika Penelitian 

Beberapa hal yang menyangkut etika penelitian sebagai berikut : 

1. Informed consent, yaitu peneliti memberikan lembar permohonan menjadi 

responden dan persetujuan menjadi responden pada calon responden. Jika 

responden menolak, maka peneliti tidak akan memaksakan dan 

menghormati hak responden. 

2. Anonimity, maksudnya nama responden hanya diketahui oleh peneliti. 

pada publikasi juga tidak dicantumkan nama responden melainkan 

menggunakan kode angka. 

3. Confidentiality, yaitu data atau informasi yang didapat selama penelitian 

akan dijaga kerahasiaannya dan hanya peneliti yang dapat melihat data 

tersebut. 
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H. Alat Pengumpulan Data 

Instrument yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut ; 

1. Alat yang digunakan dalam proses pengumpulan data primer adalah 

dengan cara memberikan kuesioner gaya hidup dan kuesioner Depression 

Anxiety Stress Scale (DASS) dengan skala likert pada lansia di Desa 

Langlang, sedangkan data sekunder didapat dari lapangan dan catatan 

resmi yang ada di wilayah Puskesmas Unit II Kecamatan Sumbawa.. 

a. Pola Makan  

Aspek gaya hidup pola makan diukur dengan menggunakan 

pertanyaan sebanyak 5 buah pertanyaan dengan alternatif  jawaban 

yang telah disediakan adalah “Selalu” diberi skor 3, “Sering” diberi 

skor 2, “Kadang-kadang” diberi skor 1, dan “Tidak Pernah” diberi 

skor 0, pada pertanyaan nomor 4 dan 5 yang merupakan 

pertanyaan negatif “selalu” diberi skor 0, “sering” diberi skor 1, 

“kadang-kadang” diberi skor 2 dan “tidak pernah” diberi skor 3, 

dengan menggunakan skala Likert.   

  
    

 
 

  
  

 
 

    

Berdasarkan hasil yang diperoleh maka komsumsi makanan 

dapat digolongkan: 

Sehat  : Jika jawaban responden dengan total skor   8 - 15  

Tidak sehat : Jika jawaban responden dengan total skor  0 – 7 
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b. Olahraga  

Aspek gaya hidup olahraga diukur dengan menggunakan 

pertanyaan sebanyak 5 buah pertanyaan dengan alternatif  jawaban 

yang telah disediakan adalah “Selalu” diberi skor 3, “Sering” diberi 

skor 2, “Kadang-kadang” diberi skor 1, dan “Tidak Pernah” diberi 

skor 0, dengan menggunakan skala Likert. 

  
    

 
 

  
  

 
 

    

Berdasarkan hasil yang diperoleh maka olahraga dapat 

digolongkan:  

Tidak  : Jika jawaban responden dengan total skor   8 - 15   

Ya   : Jika jawaban responden dengan total skor  0 – 7 

c. Merokok  

Aspek gaya hidup kebiasaan merokok diukur dengan 

menggunakan pertanyaan sebanyak 5 buah pertanyaan dengan 

alternatif  jawaban yang telah disediakan adalah “Selalu” diberi skor 

3, “Sering” diberi skor 2, “Kadang-kadang” diberi skor 1, dan “Tidak 

Pernah” diberi skor 0, dengan menggunakan skala Likert. 
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Berdasarkan hasil yang diperoleh maka kebiasaan merokok 

dapat digolongkan:  

Perokok : Jika jawaban responden dengan total skor 8 - 15 

Tidak perokok : Jika jawaban responden dengan total skor  0 - 7 

d. Komsumsi Alkohol Dan Kafein 

 Aspek gaya hidup komsumsi alcohol dan kafein diukur 

dengan menggunakan pertanyaan sebanyak 5 buah pertanyaan dengan 

alternatif  jawaban yang telah disediakan adalah “Selalu” diberi skor 

3, “Sering” diberi skor 2, “Kadang-kadang” diberi skor 1, dan “Tidak 

Pernah” diberi skor 0, dengan menggunakan skala Likert. 

  
    

 
 

  
    

 
 

     

Berdasarkan hasil yang diperoleh maka komsumsi alkohol 

dapat digolongkan:  

Peminum : Jika jawaban responden dengan total skor   8 - 15  

Tidak peminum: Jika jawaban responden dengan total skor  0 - 7 

e. Stress  

Alat ukur tingkat stress pada lansia menggunakan kuesioner 

Depression Anxiety Stress Scale (DASS). Alat ukur ini terdiri dari 42 

item pertanyaan yang masing-masing dinilai sesuai dengan intensitas 

kejadian. Tingkatan stress pada instrument ini berupa normal, ringan, 

sedang, berat, sangat berat. Jumlah skor dari pernyataan item tersebut, 
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memiliki makna 0-29  (normal); 30-59 (ringan); 60-89 (sedang); 90-

119 (berat); >120 (Sangat berat). 

2. Alat yang digunakan untuk mengukur hipertensi adalah dengan 

tensimeter dan stetoskop. Data lansia hipertensi menurut JNC – 7. 2004. 

Kategori Sistolik (mmHg) Diastolik (mmHg) 

Normal ≤ 120 ≤ 80 

Prehipertensi 120-139 80-90 

Hipertensi derajat 1 140-150 90-99 

Hipertensi derajat 2 ≥ 160 ≥ 100 

 

3. Standart Operating Procedure (SOP) digunakan sebagai panduan dalam 

melaksanakan kegiatan. 

I. Prosedur Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui observasi 

dan mengisi kuesioner oleh responden yang telah disiapkan oleh peneliti, 

adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam prosedur pengambilan data sebagai 

berikut ; 

1. Tahap Persiapan  

a. Peneliti membuat atau menyusun proposal penelitian. 

b. Peneliti mengurus surat studi pendahuluan penelitian di Prodi S1 

Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Malang untuk dilanjutkan ke bagian pendidikan dan penelitian di 

Wilayah Puskesmas Unit II Kecamatan Sumbawa dalam rangka 

memperoleh ijin penelitian, kemudian peneliti menyampaikan surat 

studi pendahuluan ke tempat yang akan diteliti. 

c. Peneliti melakukan studi pendahuluan ke lansia di Wilayah 

Puskesmas Unit II Kecamatan Sumbawa. 
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d. Peneliti mempersiapkan instrument penelitian yang akan digunakan 

untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian serta 

information of consent. 

e. Peneliti menguji instrument penelitian berupa kuesioner terlebih 

dahulu untuk mendapatkan kevaliditas kuesioner sebelum melakukan 

pelaksanaan penelitian.  

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Setelah mendapatkan ijin, peneliti melakukan penelitian berupa 

observasi untuk mendapatkan sampel yang termasuk dalam kriteria 

penelitian. 

b. Peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan 

penelitian yang akan dilakukan. 

c. Peneliti meminta kesediaan responden untuk terlibat dalam penelitian 

dan memberikan lembar persetujuan bagi responden yang bersedia 

untuk berpartisipasi dalam penelitian.  

d. Peneliti melakukan proses pengambilan data dengan mengisi 

karakteristik responden. 

e. Setelah mendapatkan sampel, peneliti memberikan kuesioner untuk 

mendapatkan data pada variabel independen yaitu gaya hidup.  

f. Setelah responden mengisi kuesioner, peneliti memberikan sedikit 

penjelasan terkait koesioner pada variabel dependen. Penjelasan 

tersebut untuk mendapatkan hasil yang valid terkait hubungan dua 

variabel. 

g. Setelah selesai, peneliti mengucapkan terimakasih kepada responden 

atas keterlibatannya dalam penelitian. 
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3. Tahap Penyelesaian 

Data yang diperoleh akan dianalisis kemudian dibahas untuk 

penyusunan skripsi dan dilanjutkan dengan persentasi hasil penelitian. 

J. Analisa Data 

1. Teknik pengolahan data menurut Notoatmodjo (2012) sebagai berikut ; 

a. Pemeriksaan Data (Editing) 

Peneliti melakukan pemeriksaan, pengecekan dan kosistensi 

isi jawaban pada kuesioner atau instrument. Dalam penelitian ini, 

editing yang dilakukan adalah dengan memeriksa instrument yang 

digunakan untuk mengukur gaya hidup terhadap terjadinya risiko 

hipertensi.  

b. Pemberian Kode (Coding) 

Pada tahap ini semua kuesioner yang diedit atau disunting 

diberikan kode yakni mengubah data berbentuk kalimat atau huruf 

menjadi data angka atau bilangan.  

c. Memasukkan Data (Data Entry) atau Penilaian (Processing) 

Data yakni jawaban-jawaban dari masing-masing responden 

yang dalam bentuk kode (angka tau huruf) dimasukkan kedalam 

program atau “software” computer dengan menggunakan program 

SPSS 16.0.0.0 for windows, kemudian dimasukkan kedalam tabel-

tabel sesuai kriteria yang telah dilakukan. 

d. Pembersihan Data (Cleaning) 

Setelah semua data dari setiap sumber atau responden selesai 

dimasukkan, perlu dicek kembali untuk melihat kemungkinan-
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kemungkinan adanya kesalahan kode dan sebagainya, kemudian 

dilakukan pembetulan atau koreksi. 

2. Analisa Data  

Analisa data digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah  

a. Analisa Univariat  

Analisa univariat bertujuan untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Pada 

umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi frekuensi 

dan persentase tiap variabel (Notoatmodjo, 2012). Dalam penelitian 

ini peneliti akan melihat gambaran distribusi frekuensi dari usia, jenis 

kelamin, pekerjaan, aspek gaya hidup dan tekanan darah. 

b.  Analisa Bivariat  

Analisis data bivariat adalah analisa yang dilakukan untuk 

menjelaskan hipotesis hubungan variabel bebas dengan variabel 

terikat (Notoatmodjo, 2010). Pada penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui hubungan gaya hidup terhadap terjadinya hipertensi. 

Pada penelitian ini menggunakan uji normalitas yang 

bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti 

atau mendekati normal (Santoso, 2010). Uji nomalitas yang 

digunakan adalah Uji Kolmogorov-smirnov, nilai n > 50. Kesimpulan 

dari hasil analisis data berdistribusi normal jika nilai p > 0,05 

(Nisfiannoor, 2009). 

Setelah melakukan uji normalitas, maka selanjutnya dilakukan 

uji chi square  yaitu uji statistik yang bersifat non parametrik yang 

digunakan untuk menguji data dengan skala data minimal ordinal atau 
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nominal. Analisis korelasi akan dilakukan dengan menggunakan 

komputer program SPSS 16.0.0.0 for windows. Uji chi square 

dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r table. 

Adapun penarikan kesimpulannya adalah :  

1) Jika nilai rhit ≤ rtabel atau nilai signifikansi > (0,05) maka H0

diterima dan H1 ditolak berarti tidak ada hubungan gaya hidup

terhadap terjadinya risiko hipertensi pada lansia di wilayah

Puskesmas Unit II Kecamatan Sumbawa.

2) Jika nilai rhit ≥ rtabel atau nilai signifikansi < (0,05) maka H1

diterima dan H0 ditolak berarti ada hubungan gaya hidup terhadap

terjadinya risiko hipertensi pada lansia di wilayah Puskesmas Unit

II Kecamatan Sumbawa.

3) Jika nilai rhit ≥ 0,5/-0,5 maka hubungan kuat antara hubungan gaya

hidup terhadap terjadinya risiko hipertensi pada lansia di wilayah

Puskesmas Unit II Kecamatan Sumbawa.

4) Jika nilai rhit ≤ 0,5/-0,5 maka hubungan lemah antara hubungan

gaya hidup terhadap terjadinya risiko hipertensi pada lansia di

wilayah Puskesmas Unit II Kecamatan Sumbawa.


