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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

 

Desain Penelitian merupakan rancangan penelitian yang disusun 

dengan sedemikian rupa yang nantinya dapat mengarahkan peneliti untuk 

mendapatkan jawaban dari rumusan masalah berdasarkan penelitian yang 

dilakukan (Sastroasmoro & Ismail, 2011). Penelitian ini yaitu menggunakan 

jenis penelitian analitik korelatif dengan jenis rancangan Cross Sectional 

yang merupakan penelitian dengan dilakukan berdasarkan pengamatan sesaat 

atau dalam satu periode tertentu dengan setiap subjek studi yang hanya 

dilakukan selama satu kali pengamatan dalam penelitian atau suatu penelitian 

agar mempelajari dinamika korelasi berdasarkan faktor-faktor resiko dengan 

efek, dan tujuan untuk mengetahui ada dan tidak adanya hubungan antara 

aktivitas fisik dengan kebugaran (six minute walking test) pada lansia di 

posyandu lansia permadi Dinoya Kota Malang. 

  

 

 

 

Bagan 4.1 Desain Penelitian 

 

 

Keterangan : 

P = Populasi 

X =   Aktivitas Fisik 

Y =   Kebugaran (six minute walking test)

X Y P 
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B. Kerangka Kerja Penelitian  

C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

Gambar 4.1. Kerangka Penelitian 

 

 

Analitik korelatif dengan pendekatan Cross Sectional 

Populasi : Lansia di Posyandu Permadi Dinoyo Kota Malang 

Purposive Sampling 

Semua responden adalah lansia yang bersedia menjadi 

responden dengan mengisi kuesioner dan melakukan uji 

jalan 6 menit yang memenuhi kriteria Inklusi 

Variabel Independen Variabel Dependen 

Aktivitas Fisik Kebugaran 

Kuesioner IPAQ 
Six Minute Walking Test 

 

Skala : Rasio Skala : Rasio 

Analisa Data 

H1: Ada hubungan 

hubungan antara aktivitas 

fisik dengan kebugaran 

(six minute walking test) 

pada lansia di Posyandu 

lansia permadi Dinoyo 

Kota Malang. 

 

 

 

H0: Tidak ada hubungan 

antara aktivitas fisik 

dengan   kebugaran (six 

minute walking test) pada 

lansia di Posyandu lansia 

permadi Dinoyo Kota 

Malang. 
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A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Posyandu Lansia Permadi 

Dinoyo Kota Malang. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2018. 

3. Responden 

Penelitian menggunakan responde lansia yang melakukan 

aktivitas fisik dengan mengisi kuesioner IPAQ dan melakukan 

Six Minute Walking Test. 

B. Populasi, Sampel, dan Sampling 

1. Populasi  

Populasi merupakan kumpulan dari individu atau objek yang 

secara potensial mampu dan dapat diukur oleh penelitian 

(Swarjana, 2012). Populasi  penelitian ini yaitu responden lansia  

yang berjumlah 152 responden untuk diteliti di Posyandu Lansia 

Permadi Dinoyo Kota Malang. 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik 

berdasarkan populasi yang dimiliki. Menurut Nursalam (2011) 

teknik dari pengambilan sampel dengan cara purpose sampling. 

Sampel penelitian berjumlah 75 responden lansia di Posyandu 

Lansia Permadi Dinoyo Kota Malang. 
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3. Teknik Sampling 

Teknik sampling dalam penelitian menggunakan Non 

Probability Sampling dengan metode purposive sampling. Non 

Probability Sampling yaitu teknik dalam pengambilan sampel 

dengan tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama 

pada setiap unsur dan setiap anggota populasi yang nantinya 

dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2011).  

Pemilihan dalam sekelompok subjek menggunakan 

purposive sampling  berdasarkan ciri-ciri tertentu yang diketahui 

memiliki keterkaitan yang erat dengan ciri-ciri populasi yang 

sebelumnya sudah diketahui, berdasarkan unit sampel yang 

sudah  dihubungi dapat disesuaikan dengan kriteria-kriteria 

tertentu dengan  diterapkan berdasarkan dari tujuan penelitian 

(Swarjana, 2012).  

Sampel penelitian ini dapat ditentukan berdasarkan dari 

kriteria inklusi, kriteria eksklusi, dan kriteria drop out adalah 

sebagai berikut : 

a. Inklusi 

1) Responden lansia usia 60-75 tahun  

2) Responden bersedia menjadi responden peneliti dengan 

mengisi lembaran persetujuan penelitian, mengisi 

kuesioner dan bersedia melakukan six minute walking test 

atau uji jalan 6 menit. 
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b. Eksklusi  

1) Responden memiliki keluhan penyakit seperti riwayat sakit 

jantung, sesak nafas, berjalan menggunakan alat bantu. 

2) Responden tidak bersedia menjadi responden peneliti 

C. Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas (Independent) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah aktivitas 

fisik. 

2. Variabel Terikat (Dependent) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kebugaran 

(six minute walking test) pada lansia. 

D. Alat Pengumpulan data 

1. International Physical Activity Questioner Short Form (IPAQ-

SF) 

Aktivitas fisik dapat diukur dengan menggunakan 

kuesioner International Physical Activity Questioner Short 

Form (IPAQ-SF) yang sudah terstandarisasi secara 

internasional dengan berdasarkan tingkat validitas (r= 0,40) 

dan reabilitas cukup besar yaitu 0,70-0,87 (George, 2009). 

Karena itu, kuesioner IPAQ (International Physical Activity 

Questioner) dapat digunakan dalam penelitian ini dengan tidak 

melakukan uji validitas dan reabilitas lagi. Kuesioner IPAQ-SF 

memiliki 7 pertanyaan tentang aktivitas fisik yang dilakukan, 

seperti melakukan olahraga, kegiatan waktu luang, aktivitas 

berdasarkan kesenangan dan lainya dalam selama satu minggu. 
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Aktivitas fisik yang dilakukan dapat dihitung dengan durasi 

(menit) dan frekuensi (hari). Nilai total dari aktivitas fisik 

dapat diketahui dalam hitungan MET-s menit/minggu yang 

diperoleh berdasarkan penjumlahan dari melakukan aktivitas 

seperti berjalan, aktivitas sedang dan aktivitas berat. Kategori 

rendah dapat diketahui jika jumlah aktivitas fisik yang 

dilakukan < 600 MET-s menit/minggu, dan kategori sedang 

jika jumlah dari aktivitas fisik yang sudah dilakukan > 600-

1500 MET-s menit/minggu, dan kategori berat jika jumlah dari 

aktivitas fisik yang dilakukan >1500 MET-s menit/minggu 

(Ipaq, 2005 dalam Ghomim 2017). 

2. Six Minute Walking Test 

Menurut  American Thoracic Society (2012) berjalan kaki 

selama enam menit merupakan instrument untuk melihat 

dengan menguji dari toleransi selama latihan pada saat 

melakukan pernapasan dengan memiliki jarak yang ditempuh 

terbaik dengan berkolerasi berdasarkan kemampuan dari 

fungsional seseorang. Six minute walking test yaitu uji kerja 

yang dilakukan dengan submaksimal yang merip dengan  

aktivitas fisik sehari-hari dan bagian dari protokol test fitness 

lansia sudah di rancang agar dapat menilai kebugaran lansia 

dengan cara yang sesuai karena telah terbukti tercapainya zona 

submaksimal dan zona aerobik pada seseorang (Nury et al, 

2011). 
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Gambar 4.2 Tes Jalan 6 Menit (Guidelines Six Minutes 

WalkingTest menurut Functional Assesment in PAH, 2008 

dalam Ichasanna, 2017)  

E. Definisi Operasional 

Tabel 4.1. Definisi Operasional 

No Variabel 
Definisi 

Operasional 
Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

1. Dependen: 

Kebugaran 

Lansia 

melakukan 

jalan dengan 

waktu 6 menit 

yang di ukur 

jarak (meter) 

Metode 6 

MWT- Six 

Minute Walk 

Test 

Jarak 

tempuh 

selama 6 

menit 

(meter) 

 

Rasio 

2. Independen: 

Aktivitas 

Fisik 

Nilai aktivitas 

selain kegiatan 

sehari-hari 

yang dilakukan 

dalam 

frekuensi dan 

durasi tertentu 

IPAQ_SF Jumlah 

aktivitas 

fisik yang 

dilakukan 

(METs/mg) 

Rasio 

F.   Prosedur Penelitian 

a. Pengumpulan data 

Pengumpulan data yaitu sebuah proses dari pendekatan kepada 

subyek dengan proses pengumpulan berdasarkan karakteristik subyek 

yang diperlukan dalam penelitian. Menggunakan Six Minute Walk 

Test untuk mengukur kebugaran pada lansia yang melakukan aktivitas 

fisik dengan mengisi kuesioner IPAQ_SF. Adapun langkah-langkah 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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b. Tahap persiapan 

1) Mempersiapkan kuisioner yang digunakan untuk pengumpulan 

data responden. 

2) Mempersiapkan surat izin penelitian yang akan disampaikan 

kepada pihak yang berkepentingan. 

c. Tahap pelaksanaan 

1) Peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan penelitian yang 

akan dilakukan. 

2) Permintaan persetujuan responden (inform consent) dengan 

diberi penjelasan secara lisan dan tertulis tentang tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, prosedur penelitian dan hak 

responden. 

3) Mempersiapkan kuisioner yang akan di isi oleh responden. 

4) Peneliti membagikan lembar persetujuan menjadi responden 

dan lembar kuesioner pertanyaan serta memberikan responden 

waktu untuk mengisi kuesioner. 

5)  Lembar persetujuan menjadi responden dan lembar kuesioner 

pertanyaan yang telah di isi oleh responden ditarik kembali 

oleh peneliti. 

6)  Menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan uji sampel 

dengan mengisi kuesioner IPAQ_SF untuk menentukan 

populasi yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. 

7)  Setelah mendapatkan populasi yang lolos kriteria inklusi dan 

kriteria eksklusi, selanjutnya peneliti mengajukan persetujuan 

kepada responden berupa surat persetujuan dan kesediaan 
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menjadi responden. Apabila sudah mendapatkan persetujuan 

dan kesediaan responden maka peneliti menjelaskan teknik 

intervensi dan kerahasiaan data yang diambil dari responden. 

8) Selanjutnya dilakukan pengukuran kebugaran menggunakan 

six minute walking test. 

d. Perlengkapan six minute walking test 

1) Dilakukan di dalam ruangan atau di luar ruangan. 

2)  Lintasan berjalan pada permukaan yang datar, lurus. 

3) Panjang lintasan kurang dari 30 meter, agar lansia mampu 

melakukan putar balik agar mengurangi jarak yang di tempuh. 

4) Saat putaran lintasan diberi tanda dengan segitiga kuning atau 

warna warni bentuk conus. 

5) Garis start awal mulai akhir putaran dengan diberikan tanda 

dan warna yang cerah. 

e. Peralatan yang disediakan 

1) Stopwatch. 

2) Meteran 

3) Pita perekat untuk memberi tanda. 

4)  Bentuk segitiga warna cerah. 

5) Kursi yang mudah dipindah-pindah. 

6) Formulir catatan hasil uji latih. 

7) Tensi meter dan stetoskop. 

f. Persiapan Lansia 

1) Menggunakan busana yang nyaman dipakai dan memudahkan 

saat di uji latih. 
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2) Lansia tidak boleh melakukan aktivitas yang berlebihan saat 

sebelum uji latih dimulai. 

g. Pelaksanaan Uji Jalan 6 Menit 

1) Sebelum memulai uji latih lansia diperiksa terlebih dahulu 

tekanan darah, untuk mengetahui adanya kontra indikasi atau 

tidak. 

2) Sebelum uji latih dimulai responden diberi instruksi dan 

informasi yang utama adalah berjalan sejauh mungkin selama 

6 menit, jangan lari ataupun jogging dan diperbolehkan untuk 

memprlambat, berhenti ataupun istirahat jika diperlukan. 

3) Uji latih dapat dilakukan uji ulang pada hari yang sama agar 

data hasil dapat diketahui dan mengetahui perbedaan atau 

timbul perubahan pada waktu latihan dan keadaan fisik. 

4) Responden diberikan waktu istirahat sebelum memulai uji latih 

selama 5-10 menit. 

5) Mengisi data-data pasien pada formulir yang disiapkan. 

6) Tidak boleh melakukan pemanasan sebelum uji latih. 

7) Meberikan bantuan berupa semangat pada lansia yang 

menjalankan uji latih, menurut peneliti American Thoracic 

Society, waktu yang paling baik untuk memberikan semangat 

adalah 1 menit dan sesuai dengan ketentuan kalimat yang telah 

diberikan. 

8) Responden berjalan selama 6 menit dengan lintasan bolak 

balik 
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9) Selama uji dilakukan, penguji harus tetap berdiri digaris start, 

tidak diperkenankan berjalan-jalan dan berbicara dengan 

responden. 

10) Dihitung total jarak yang ditempuh, dengan menandai tempat 

mereka berhenti ketika waktu habis serta dinilai tingkat 

kebugaranya. Dihitung jumlah putaran dari konter (jumlah 

centang pada lembar). 

h. Tahap pengumpulan data 

1) Mengecek nama, kelengkapan identitas dan kesesuaian 

responden. 

2) Memeriksa kembali jika ada pengisian yang kurang lengkap. 

3) Data yang diperoleh diolah oleh peneliti. 

i. Tahap Pengolahan Data 

1) Editing 

Editing merupakan upaya dalam melakukan pemeriksaan 

kembali kebenaran data atau formulir kuesioner yang 

diperoleh dan dikumpulkan. Editing pada penelitian ini 

dilakukan pada saat tahap pengumpulan data dan setelah data 

terkumpul. 

2) Coding 

Coding merupakan kegiatan pada pemberian kode numerik 

(angka) terhadap data yang terdiri dari beberapa kategori. 

Pemberian kode ini sangat penting karena dalam pengolahan 

dan analisis data peneliti menggunakan komputer. 
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3) Entry data 

Pada tahap ini peneliti melakukan pemasukkan data yang 

sudah dikumpulkan ke dalam master tabel atau data base 

komputer, kemudia membuat distribusi frekuensi secara 

sederhana. 

4) Cleaning data 

Pada tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan kembali 

dari data yang sudah di-entry, apakah ada kesalahan atau 

tidak, sehingga data siap untuk dianalisa. 

G. Teknik Analisis Data 

 Analisa data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 

penelitian dengan menggunakan analisis data yang dilakukan 

berdasarkan persiapan, tabulasi, aplikasi data.  

1. Analisa Univariat 

 Analisa univariat merupakan analisa yang dapat dilakukan 

untuk mengetahui distribusi dari frekuensi dan presentase pada 

setiap variabel yang telah diinginkan dari tabel distribusi 

(Notoatmojo, 2014). Dalam penelitian ini  menggambarkan distribusi 

frekuensi, median, mean, standar deviasi, nilai terendah dan tertinggi 

dari karakteristik responden serta memiliki masing-masing variable, 

baik variable dependen (tingkat kebugaran), variable independen 

(aktivitas fisik) dan variable dependen yaitu kebugaran pada lansia di 

Posyandu Lansia Permadi Dinoya Kota Malang. Dalam uji univariat 

ini baik variable dependen maupun independen merupakan data 

numerik.  
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2. Uji Normalitas 

Uji Normalitas merupakan sebuah uji yang dapat dilakukan 

dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok 

data atau variable, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal 

atau tidak (Notoatmojo, 2014). Pada data yang berdistribusi normal 

atau tidak, dapat menggunakan uji normalitas. Uji Normatif 

memiliki syarat yaitu berupa jika data lebih dari 50 dapat 

menggunakan Kolmogorov Smirnov, sedangkan jika data kurang dari 

50 dapat menggunakan Shapiro Wilk. 

Analisa data yang digunakan jika data lebih dari 0,05 dapat 

disebut berdistribusi normal, maka dapat dibuktikan dengan uji 

statistik normalitas yang dapat digunakan yaitu uji korelasi 

spearmen. Analisa data yang digunakan jika datanya kurang dari 

0,05 tidak normal, maka dapat dibuktikan dengan uji statistic 

normalitas yang dapat digunakan yaitu uji Chi Square. 

3.  Analisa Bivariat 

 Analisa bivariat merupakan analisa data yang dilakukan untuk 

mengetahui adanya hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen apakah bermakna atau tidak. Analisa bivariat 

dapat dilakukan dengan dua variabel yang berhubungan atau 

berkolerasi. Dalam penelitian ini analisa bivariat dilakukan untuk 

mengetahui hubungan antara aktivitas fisik dengan kebugaran (six 

minute walking tes) pada lansia di posyandu lansia permadi Dinoyo 

Kota Malang. 
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1. Etika Penalitian 

Dalam melakukan sebuah penelitian, peneliti mengajukan surat 

permohonan ijin kepada yang bersangkutan untuk mendapat 

persetujuan dari pihak yang bersangkutan sebelum melakukan 

sebuah penelitian. Kemudian melakukan penelitian dengan 

menekankan masalah etika yang meliputi : 

1. Informed Consent (Lembar Persetujuan) 

Informed consent merupakan lembaran dari persetujuan kepada 

responden sebelum melakukan penelitian dengan tujuan agar 

nantinya responden mengetahui maksud dan tujuan dari peneliti 

yang akan dilakukan dengan memperoleh hasil atau mencegah 

dampak buruk  yang akan terjadi selama pengambilan data. Jika 

responden bersedia diteliti maka harus bersedia menandatangani 

lembar persetujuan tersebut, bila tidak bersedia maka peneliti harus 

tetap menghormati hak-hak responden dan tidak memaksa 

(Nursalam,2008).   

2. Anonymity (Tanpa Nama) 

Anonymity merupakan upaya dalam menjaga kerahasiaan, 

artinya identitas responden tetap dijaga dan dirahasiakan. Semua 

informasi yang sudah dikumpulkan akan dijamin dan dijaga 

kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang 

akan dilaporkan pada hasil riset (Nursalam,2008).   

3. Confidentiallyty (Kerahasiaan) 

 Confidentiallyty merupakan keharusan untuk menjaga 

kenyamanan responden selama penelitian yang sifatnya kerahasiaan. 
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Selama proses penelitian yang dilakukan, responden dapat 

diwawancarai dan diperiksa dengan mengambil waktu luang dari 

responden sendiri. Aspek kenyamanan pada penelitian ini dilakukan 

dengan memberikan sebuah penjelasan tentang bagaimana proses 

pemeriksaan dan kemungkinan buruk yang terjadi sehingga 

responden lebih merasa aman saat mengikuti kegiatan peneliti 

(Nursalam,2008). 




