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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah keseluruhan dari semua rencana yang dibuat 

dalam menjawab pertanyaan penelitian dan menghindari beberapa kesulitan 

yang ada selama proses penelitian (Sugiyono, 2010). 

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif analitik dengan 

menggunakan pendekatan observasional, karena melihat gambaran aktivitas 

fisik di Panti Jompo Kota Malang untuk menganalisa Tekanan darah pada 

Lansia. Adapun pendekatan yang digunakan adalah Cross Sectional yaitu 

data antara variabel independen dan dependen akan dikumpulkan dalam 

waktu yang bersamaan. Penelitian ini agar mempelajari dinamika korelasi 

anatar faktor resiko dengan efek, dengan menggunakan pendekatan, observasi 

atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat atau point time approach 

(Notoatmodjo, 2010). 

 

 

 

Skema 4.1 Desain penelitian 

 

 

 

 

 

Tekanan Darah 

Pada Lansia 

(Y) 

Aktivitas Fisik 
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B. Kerangka Kerja Penelitian 

Kerangka penelitian adalah tahap-tahap dalam aktivitas kelompok 

ilmiah, berawal dari penetapan populasi, sampel dan seterusnya, merupakan 

kegiatan dari awal penelitian yang akan dilakukan (Suryawan, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 4.2 Kerangka Penelitian 

Observasi analitik dengan pendekatan Cross Sectional 

Populasi : Lansia di Panti Jompo Kota Malang 

Teknik sampling: non probability sampling : Total Sampling 

Variabel Independen 

 

Variabel Dependen 

 

Aktifitas Fisik Tekanan Darah 

Instrumen : Kuesioner 

Physical Activities for the 

Elderly (PASE) 

Instrumen : 

sphygmomanometer 

dan stetoskop 
 

Skala : Ordinal 

Analisa Data : Uji Normalitas Kolmogorov-smirnov dan Uji Chi Square 

 

H0 : Tidak ada 

hubungan 

aktifitas fisik 

dengan tekanan 

darah pada lansia 

di Panti Jompo 

Kota Malang 

H1 : Ada 

hubungan 

aktifitas fisik 

dengan tekanan 

darah pada lansia 

di Panti Jompo 

Kota Malang 

Sampel : 66 Lansia 

Skala : Nominal 
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C. Populasi, Sampel dan Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang berisi dari objek atau 

subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan 

oleh peneliti agar dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah semua lansia yang 

berada di Panti Jompo Kota Malang. 

2. Sampel dan Teknik Sampling 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dipunyai 

dari populasi tersebut (Sugiyono, 2015). Sampel adalah bagian dari 

populasi terjangkau yang memenuhi kriteria dari penelitian. Sampel 

dalam penelitian ini adalah lansia yang ada di Panti Jompo Kota Malang. 

Teknik sampling adalah teknik dalam pengambilan sampel (Sugiyono, 

2015). Teknik sampling yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah non probability sampling dengan bentuk total sampling. Alasan 

pengambilan total sampling karena berdasarkan Sugiyono (2007) jumlah 

populasi yang kurang dari 100 orang, seluruh populasi dijadikan sampel 

penelitian keseluruhan. Sampel yang diambil dari penelitian ini adalah 

semua lansia yang ada di Panti Jompo Kota Malang. 

a. Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian 

suatu populasi yang akan diteliti, adapun kriteria sampel yang akan 

diteliti yaitu : 

1) Usia 60 tahun keatas.  
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2) Dalam kondisi sadar dan memiliki kognitif yang baik, sehingga 

mampu berkomunikasi dengan baik. 

3) Bersedia menjadi responden, 

b. Kriteria Ekslusi 

Kriteria ekslusi adalah keadaan yang menyebabkan subjek 

tidak memenuhi kriteria inklusi dan tidak dapat dilakukan penelitian, 

adapun kriteria ekslusi yaitu : 

1) Memiliki gangguan kardiovaskuler 

D. Variabel Penelitian 

1. Variabel Independen (Bebas) 

Variabel bebas (independent variable) atau disebut juga variabel 

stimulus, predictor dan antecedent adalah variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi faktor perubahan atau munculnya variabel dependen 

(Sugiyono, 2015). Pada penelitian ini variabel independen adalah 

Aktivitas Fisik. 

2. Variabel Dependen (Terikat) 

Variabel terikat (dependent variable) atau disebut juga variabel 

output, kriteria dan konsikuen variabel yang dipengaruhi atau yang 

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

Pada penelitian ini variabel dependen adalah Tekanan Darah pada Lansia. 
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E. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan poin yang mendefinisikan variabel 

secara operasional berdasarkan karakteristik yang diteliti, memungkinkan 

peneliti dalam melakukan observasi atau pengukuran secara tepat terhadap 

suatu objek atau fenomena yanga akan diteliti (Nursalam, 2015). 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

NO Variabel Definisi Operasional Instrumen Skala Data 

1. Variabel 

Independen 

: Aktifitas 

Fisik 

Aktivitas fisik 

merupakan pergerakan 

anggota tubuh lanjut 

usia yang meliputi 

ketahanan, kelenturan 

dan kekuatan otot. 

Kuesioner 

Physical 

Activities Scale 

for the Elderly 

(PASE) 

Nominal 

< 12 = Aktifitas 

Kurang 

≥ 12 = Aktifitas Baik 

2. Variabel 

Dependen : 

Tekanan 

Darah  

Tekanan darah 

merupakan gaya 

(dorongan) darah 

kedinding arteri waktu 

darah dipompa keluar 

dari jantung keseluruh 

tubuh saat melakukan 

aktivitas sehari-hari. 

Pengukuran dilakukan 

pada saat lansia 

istirahat 5 menit 

setelah senam dan 

dilakukan selama 2 

kali pengukuran. 

Sphygmomanomet

er Manual, 

stetoskop dan 

Alat tulis 

  

Ordinal 

Normal 

 Sistol <120 

 Diastol <80 

Prehipertensi 

 Sistol 120-139 

 Diastol 80-89 

Hipertensi  Stage 1 

 Sistol 140-159 

 Diastol 90-99 

Hipertensi  Stage 2 

 Sistol 160 

 Diastol 100 

Hipertensi  Stage 3 

 Sistol >180 

 Diastol >110 

 

F. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Panti Jompo Kota Malang yaitu Panti 

Griya Kasih Siloam dan Panti Griya Asih Lawang. 
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G. Waktu Penelitian 

Pengambilan data dilakukan selama 4 minggu pada tanggal 5 Apri - 

15 Mei 2018.  

H. Etika Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, peneliti perlu membawa rekomendasi 

dan institusi untuk pihak lain dengan melakukan pengajuan permohonan ijin 

kepada lembaga tempat dilakukannya penelitian yang diajukan oleh penulis. 

Setelah memiliki persetujuan kemudian barulah peneliti dapat melakukan 

penelitian dengan menekankan masalah etika sebagai berikut : 

1. Informed Consent 

Informed Consent merupakan bentuk persetujuan meliputi peneliti dan 

responden dengan cara memberikan lembar persetujuan untuk menjadi 

responden, yaitu pada saat sebelum melakukan pengambilan data 

penelitian, peneliti mengarahkan ke calon responden tentang pengisian 

lembar persetujuan, tentang tujuan, manfaat serta dampak terhadap subjek 

peneliti selama proses pengumpulan data. Apabila calon responden 

bersedia untuk diteliti maka calon responden harus menandatangani 

lembar persetujuan menjadi responden penelitian yang sudah disiapkan, 

dan apabila calon responden tidak bersedia untuk menjadi responden 

penelitian maka tidak boleh ada paksaan dan harus menghormati 

keputusan calon responden. 
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2. Anonymity 

Anonymity adalah tanpa nama, yang artinya dalam pengolahan data, 

peneliti tidak mencantumkan nama responden secara keseluruhan pada 

lembar observasi, tetapi bisa menggunakan kode atau inisial nama 

responden dalam menjaga kerahasiaan identitas responden. 

3. Confidentiality 

Confidentiality adalah kerahasiaan informasi, keseluruhan informasi 

responden yang sudah dikumpulkan oleh peneliti harus dijamin 

kerahasiaannya, hanya kelompok data tertentu yang akan dikumpulkan 

pada hasil riset. 

I. Alat Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode 

pengisian kuesioner Physical Activities Scala for the Elderly (PASE) dan 

Spygmomanometer manual serta Stetoskop. 

1. Kuesioner Physical Activities Scala for the Elderly (PASE) 

a. Cara Pengukuran 

Berdasarkan Nafidah (2014) menyatakan bahwa kuesioner 

Physical Activities Scala for the Elderly (PASE) diisi berdasarkan 

aktivitas fisik yang dilakukan lansia selama 7 hari terakhir dengan 

memberikan tanda (√) pada kolom yang sesuai dengan kondisi lansia. 

Yaitu jawaban responden menggunakan rentang skala 0 sampai 3, 

yaitu 0(tidak pernah), 1 (jarang), 2 (kadang-kadang) dan 3 (sering). 

Penentuan jawaban kuesioner menggunakan nilai mean sebagai cut of 

point. 
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b. Klasifikasi Physical Activities Scala for the Elderly (PASE) 

1) <12 = Aktivitas fisik kurang 

2) ≥12 = Aktivitas fisik baik 

2. Spygmomanometer Manual dan Stetoskop 

a. Cara Pengukuran 

Berdasarkan Susilo (2013) prosedur pengukuran tekanan darah 

menggunakan sphygmomanometer manual yaitu : 

1) Responden dalam posisi duduk dengan keadaan rileks dan tenang 

sekitar 5 menit. 

2) Pemeriksa menjelaskan manfaat dari rileks, agar nilai tekanan 

darah saat pengukuran mendapatkan nilai yang stabil. 

3) Manset diletakkan pada salah satu lengan dengan jarak sisi manset 

paling bawah 2,5 cm dari siku dan direkatkan dengan baik dan 

benar. 

4) Tangan responden diposisikan diatas meja atau posisi santai, 

kemudian telapak tangan terbuka keatas dan sejajar dengan 

jantung. 

5) Lengan yang terpasang manset harus bebas dari lapisan apapun. 

6) Nadi kemudian diraba pada lipatan tangan, kemudian dipompa 

alat hingga denyut nadi tidak teraba kemudian dipompa lagi 

sampai tekanan meningkat 30 mmHg. 

7) Stetoskop diletakkan pada perabaan denyut nadi, kemudian 

pompaan dilepaskan secara perlahan-lahan dan dengarkan bunyi 

denyut nadi.  
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8) Tekanan darah sistolik yaitu nilai tekanan ketika denyut nadi yang 

pertama kali terdengar dan tekanan darah diastolik ketika bunyi 

denyut tidak terdengar atau redup, kemudian menulis hasil nya 

dikertas. 

9) Pengukukuran sebaiknya dilakukan dalam 2 kali dengan selang 

waktu 2 menit. 

10) Jika terdapat perbedaan hasil pengukuran sebesar 10 mmHg atau 

lebih, maka dilakukan pengukuran ke 3. 

11) Apabila responden tidak mampu untuk duduk, pengukuran dapat 

dilakukan dengan posisi berbaring dan catat kondisi tersebut 

dilembar catatan. 

3. Klasifikasi Tekanan Darah 

Tabel 4.2 Klasifikasi Tekanan Darah 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: American Heart Association (AHA), 2014 

J. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data adalah tahap yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah mendapatkan 

data (Sugiyono, 2015). 

Jenis data dalam penelitan ini  yaitu data primer, diperoleh melalui 

observasi, pengukuran dan kuesioner. Dalam pengumpulan data, tahap 

pertama peneliti melakukan observasi dalam memperoleh gambaran aktivitas 

yang dilakukan lansia di Panti Jompo Kota Malang dan pengukuran tekanan 

Klasifikasi 

Tekanan Darah 

Tekanan Darah 

Sistolik (mmHg) 

Tekanan Darah 

Diastolik (mmHg) 

Normal <120 dan <80 

Prehipertensi 120-139 atau 80-89 

Hipertensi  Stage 1 140-159 atau 90-99 

Hipertensi  Stage 2 160 atau 100 

Hipertensi  Stage 3 >180 >110 
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darah. Pada saat penelitian peneliti dapat menyebarkan kuesioner mengenai 

analisa aktivitas fisik yang berhubungan dengan tekanan darah pada lansia 

dan pengukuran tekanan darah. 

Kegiatan yang dilakukan dalam pengambilan data sesuai dengan 

langkah-langkah berikut : 

1. Persiapan Penelitian 

a. Menyusun proposal penelitian 

b. Melakukan studi pendahuluan di Panti Jompo Kota Malang yaitu 

Panti Griya Kasih Siloam dan Panti Griya Asih Lawang 

c. Koordinasi terlebih dahulu kepada pengurus Panti Jompo Kota 

Malang yaitu Panti Griya Kasih Siloam dan Panti Griya Asih Lawang 

d. Mempersiapkan surat ijin penelitian yang akan dimasukan kepada 

pihak yang berkepentingan 

e. Mempersiapkan instrumen penelitian yang akan digunakan peneliti 

dalam memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan 

informed consent serta alat yang akan dibutuhkan dalam penelitian. 

2. Pelaksanaan Penelitian 

a. Peneliti sudah mendapatkan ijin dalam melakukan penelitian pada 

lansia yang bersangkutan 

b. Memastikan bahwa responden bersedia untuk menjadi responden 

dalam penelitian 

c. Koordinasi dengan responden tentang rancangan pelaksanaan 

pengambilan data di lapangan, agar saat pembagian kuesioner dan 

pengukuran tekanan darah berjalan dengan lancar 
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d. Setelah selesai memberikan ucapan terima kasih pada responden atas 

waktu dan kerja sama yang diberikan 

e. Hasil observasi kemudian di tabulasi, dianalisis dan disimpulkan 

hasilnya. 

K. Pengolahan Data 

Langkah-langkah dalam melakukan analisa data dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Editing 

Data yang sudah dikumpulkan dapat di olah dengan baik dan benar 

sehingga bisa menghasilkan informasi yang benar. Dilakukan dengan cara 

memeriksa dan mengamati kelengkapan dalam pengisian. Sehingga jika 

terjadi kesalahan atau jawaban yang belum lengkap bias ditelusuri 

(Notoatmodjo, 2005). 

2. Coding 

Mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para responden ke dalam 

bebrapa kategori. Dengan cara memberikan kode/tanda berbentuk anka 

pada masing-masing jawaban dalam memudahkan pengolahan data. 

3. Entry 

Memasukan data dalam program komputer agar dilakukan pengolahan 

data sesuai dengan variabel yang sudah ada (Septiawan, 2013). Peneliti 

melakukan entry data dengan memasukkan nama inisial responden, usia, 

jenis kelamin, indeks massa tubuh, hasil kuesioner serta hasil pengukuran 

tekanan darah. 
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4. Tabulasi Data 

Pengelompokan data sesuai dengan tujuan dari penelitian, kemudian 

menyusunnya dalam tabel dalam mempermudah untuk pembacan hasil 

penelitian (Septiawan, 2013). 

L. Analisa Data 

Analisis data adalah sebuah proses setelah seluruh data dari responden 

atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisa data merupakan 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, kemudian 

mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan 

data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan dalam menjawab 

rumusan masalah dan melakukan perhitungan dalam menguji hipotesis yang 

telah ditentukan (Sugiyono, 2015). 

Analisa statistik yang digunakan antara lain : 

1. Analisa Univariat 

Analisa univariat atau analisis deskriptif bertujuan untuk 

menjelaskan karakteristik untuk setiap variabel penelitian, bentuk 

analisis ini tergantung dari jenis data yang digunakan (Notoatmodjo, 

2010). Analisa univariat dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel 

penelitian berupa usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, aktivitas 

fisik dan tekanan darah 
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2. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat ini digunakan dalam menganalisa hubungan 

antara variabel terikat dan variabel bebas (Notoatmodjo, 2012). 

a. Uji Normalitas 

Sebelum melakukan analisa data dengan uji hipotesa, data 

akan diuji normalitasnya terlebih dahulu. Tujuan dari uji 

normalitas ini sendiri yaitu untuk mengetahui distribusi sebuah 

data mendekati distribusi normal atau tidak normal (Santoso, 

2010). Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan ketika 

jumlah sampel berjumlah besar (>50 orang). Kesimpulan dari 

hasil analisis data dikatakan berdistribusi normal jika p>0,05 dan 

berdistribusi tidak normal jika p<0,05 (Nisfiannoor, 2009). 

b. Uji Hipotesa 

Dalam penelitian ini analisis bivariat digunakan untuk 

menganalisa hubungan aktivitas fisik dengan tekanan darah pada 

lansia di Panti  Jompo Kota Malang. Uji yang digunakan 

menggunakan uji Chi Square. 


