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BAB 1V 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

 Penelitian ini merupakka penelitian kuantitatif yang menggunakan 

desain penelitian quasi eksperimental dengan studi pre and post test two group 

design, untuk mengetahui adanya perbandingan pengaruh antara variabel 

independent dengan variabel dependent. 

Pre Dan Post Test To Group Design 

                O1            x        O3                  Kelompok A 

     

         

                                     O2                Y           O4                 Kelompok B 

Bagan 4.1 Desain penelitian 

Keterangan : 

X : Tandem Walking Exercise 

Y : One Leg Stance Exercise 

P : Populasi 

S : Sampel 

O1 : Pretest Tandem Walking dengan TUGT 

O2 : Postest One Leg Stance dengan TUGT 

O3 : Post Test Tandem Walking dengan TUGT 

O4 : Post Test One Leg Stance dengan TUGT 

P S 
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B. Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.2 Kerangka penelitian 

 

 

 

Desain Penelitian : 

Quasi Eksperimental (Pre Post Test Group 

Design) 

 

Populasi :  

Lansia Kelurahan Dinoyo Kota Malang. 

 

 

 Teknik Sampling : 

Non Probability Sampli ng (Purposive 

Sampling) 

 

Variabe Independen 

Instrumen : 

TUGT 

 

Skala Data :  

Interval 

 

Keseimbangan 

Tandem Walking 

Exercise 

 

One Leg Stance 

Exercice 

Instrumen Instrumen 

SOP 

 
SOP 

Analisis Data : Uji T Berpasangan 

Desain Penelitian : Quasi 

Exsperiment 

Non-Equivalen Grup Design 

 

Kesimpulan : 

H0 diterima apabila Thit < Ttabel 

H1 diterima apabila Thit > Ttabel 

 
 

Variabel Dependen 
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C. Populasi, Sampel dan Sampling 

1. Populasi 

Populasi penelitian perkumpulan lansia  di Kelurahan Dinoyo Kota 

Malang. 

2. Sampel, sampeling 

Sampel adalah Karekteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 

2010).  Sampel bagian dari populasi  yang sudah memenuhi kriteria. 

penelitian. Sampel penelitian ini adalah lansia yang berada di Kelurahan 

Dinoyo Kota Malang. 

Sampling  merupakan teknik untuk menyeleksi  populasi  yang  ada  

untuk  dapat mewakili  populasi  (Nursalam,  2008). Dalam penelitian 

pengambilan sampel dengan menggunakan non probability sampling 

(purposive sampling), dimana pengambilan  sampel dengan menggunakan 

pertimbangan tertentu. 

a. Kriteria Inklusi 

1) Berusia 60 sampai 85 tahun. 

2) Mengalami gangguan keseimbangan berdasarkan TUGT 

3) Laki-laki dan perempuan 

b. Kriteria Eksklusi 

1) Ttirah baring. 

2) Gangguan jiwa 

3) Riwayat Cedera Muskulu (Fraktur ekxremitas bawah). 

4) Gangguan neuro 

5) Tidak menyetujui jadi responden 

6) Mengalami gangguan koordinasi berdasarkan fingger to nose. 
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D. Definisi Operasional 

 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

 

No Variabel Definisi Operasional Instrumen Skala Data 

1 Variabel 

Independen I 

:Tandem 

Walking 

exercise 

Tandem walking exercise  

Latihan jalan  mengukuti 

garis lurus, posisi tumit 

menyentuh kaki dengan 

jaraka 3-6. Pemberian  

Tandem exercise selama 

satu bulan  pada lansia 

gangguan keseimbangan di 

Dinoyo Kota Malang. 

 

 

 

SOP 

 

2 Variabel 

Independen II : 

One leg stance 

Exercise 

One leg stance exercise  

latihan berdiri satu kaki 

dengan waktu selama 45 

detik, dilakukan secara 

bergantin, posisi tangan 

menyentuh tembok. 

Pemberian  One leg stance 

exercise selama  satu bulan  

pada lansia gangguan 

keseimbangan di Dinoyo 

Kota Malang. 

 

 

 

SOP 

 

3 Variabel 

Dependen : 

Keseimbangan. 

Kesimbangan suatu 

kemampuan untuk 

mempertahankan posisinya 

secara statis maupun 

dinamis. 

 

 

TUGT 

 

 

INTERVAL 

 

E. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini dilakukan di Kelurahan Dinoyo Kota Malang. 

F. Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilakukan selama 9 kali dalam sebulan mulai Maret sampai 

April. 

G. Etika Penelitian 

Dalam pengembilan sampel, penelitian memiliki beberapa Aturan 
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1. Informed Concent (Lembaran persetujuan ) 

Lembaran penelitian akan diberikan kepada responden, jika responden 

bersedia maka responden harus menandatangani lembaran persetujuan dan  

jika responden menolak, tidak akan menadatangani lembar persetujuan 

responden. 

2. Anonimity (tanpa nama) 

Nama responden tidak akan dicantumkan, untuk menjaga rahasia responden, 

tetapi akan dicatumkan dalam bentuk inisial sebagai kode yang hanya 

diketahui oleh peneliti itu sendiri.. 

3. Confidentiality (kerahasiaan) 

Kerahasiaan  informasi  yang  diberikan oleh responden dijamin oleh peneliti 

dan hanya sekelompok data yang dilaporkan dalam hasil penelitian. 

H. Instrumen Pengumpulan Data 

    Time  Up  and  Go Test (TUG), Tes mobilitas fungsional yang digunankan  

untuk menilai kemampuan berjalan dengan cara berdiri dari sebuah kursi, 

berjalan 3 meter kemudia berbalik dan berjalan kembali sampai kembali duduk. 

(Meyers, 2007). Sebelum melakukan latihan, Lansia  tidak  diperbolehkan  

mencoba  berlatih  lebih  dulu, setelah memberikan aba-aba stopwatch mulai dan  

berhenti menghitung saat lansia kembali pada posisi awal. Interprestasi dari tes 

ini yaitu: 

1. Apabila kurang dari 10 detik, maka pasien  dikatakan normal. 

2. Apabila kurang dari 20  detik,  maka  dapat  dikatakan  baik, pasien  dapat 

berjalan  sendiri tanpa membutuhkan bantuan. 

3. Apabila lebih dari  30 detik, maka  pasien  dikatakan memiliki masalah 

dalam berjalan dan membutuhkan bantuan saat berjalan. 
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4. Apabila lebih dari 40  detik, pasien harus  mendapat  pengawasan yang  

optimal  karena sangat  berisiko  untuk  jatuh  (Shumway,   2000).  Nilai  

normal  pada  Lanjut  Usia sehat umur 75 tahun, rata-rata waktu tempuh 

yang dibutuhkan adalah 8,5 detik (Podsiadlo et al). 

 

Gamabar 4.1 Timed Up and Go Test, Wall JC (2000). 

I.  Prosedur Pengumpulan Data 

   Pengumpulan  data  adalah  suatu  proses  pendekatan  kepada  subyek  dan  

proses  pengumpulan  karakteristik  subyek  yang  diperlukan  dalam  suatu  

penelitian (Nursalam, 2008). Proses pengumpulan data yaitu ketika melakukan  

suatu penelitian perlu adanya pendekatan  pada subyek dan melakukan proses 

pengumpulan kararteristik, proses ini dinamakan dengan proses pengumpulan 

data. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data antara lain 

sebagai berikut : Sumber Data primer merupakan data sumber pertama yang 

diperoleh dari individu atau secara perorangan, contohnya melalui hasil 

wawancara atau dari hasil pengisian lembar kusioner yang diberikan peneliti 

kepada responden atau subjek sasarannya (Sugiyono, 2012). 

1. Tahap Persiapan  

a. Penyusunan proposal 

b. Melakukan studi pendahuluan di Dinoyo Kota Malang. 
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c. Mempersiapkan surat izin penelitian yang disamapaikan kepada pihak 

yang berkepentingan yaitu  kepada Kelurahan Dinoyo Kota Malang. 

d. Menyediakan dan mempersiapkan instrument penelitian yang 

digunakan penelitian, untuk mendapatkan data dengan  menggunakan 

informed consent, serta alat dan tempat untuk melakukan intervensi.  

e. Menyiapkan  lembar  observasi  1  pengambilan  data  sampel yang  

dibuat  dalam  bentuk tabel  yang  berisi  nama,  usia,  jenis kelamin, 

pekerjaan, riwayat pendidikan dan tes untuk gangguan keseimbangan 

pada lansia (terlampir). 

2. Tahap Pelaksanaan  

a. Melakukan koordinasi kepada  Kelurahan Dinoyo Kota Malang. 

b. Memastika persetujuan dari responden,  bahwa sampel yang akan 

diliteliti bersedia menjadi reponden dalam penelitian dengan. Jika 

responden setuju, selanjutnya peneliti akan menjelaskan perosedur 

pelaksanaan dan dapat menjaga rahasia data responden. 

c. Semua responden dikumpulkan dalam satu ruangan. 

d.  Mempersiapkan lembaran untuk test keseimbangan mulai dari awal 

sampai akhir yang dibuat dalam bentuk tabel yang berisi nama, umur, 

tes keseimbangan sebelum dan sesuadah diberikan intervensi tandem 

walking exercise  dan one leg stance exercise . 

e. Memberikan test TUGT keseimbangan kepada responden sebelum 

intervensi. 

f. Meberikan latihan  tandem walking exercise dan one leg stance exercise. 

g. Memberikan test TUGT setelah melakukan intervensi. 
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h. Menganalisi perbedaan pemberian tandem  walking exercise dan one leg 

stance terhadap peningkatan keseimbangan pada lansia. 

J. Tahap Pengolahan Data 

1. Editting 

Tahap ini adalah proses untuk memeriksa kelengkapa isi kuesioner seperti 

kejelasan penulis, jawaban,  relevasi dan konsisten terhadap jawaban 

kuesesioner yang dibagikan kepaa responden.  Kemudian pengisian  

kuioner di cek oleh peneliti mana kusioner yang tidak lengkap, tidak jelas, 

tidak relavan dan tidak konsisten dengan pertanyaa, maka akan diklrifikasi 

langsung kepada responden, betujuan supaya memudahkan peneliti dalam 

menganisi data. 

2. Coding 

Bertujuan untuk mengklarifikasi jawaban yang diberikan responde dalam 

bentuk angka dan bilangan dengan memberikan tanda atau dalam bentuk 

kode angka masing-masing (Setiadi, 2013) 

Skor yang didapat oleh responden dihitung dengan kategori sebagai 

berikut: 

1) Jika jawaban benar diberikan nilai 1 

2) Jika jawaban salah diberikan nilai 0 

3. Processing 

Tahap ini utuk memproses semua data selama penelitian dengan 

melakukan enry dari masing-masing responden kedalam computer sesuai 

dengan skor dan jawaban yang telah ditentukan ketia coding. 

 

 



49 
 

 
 

4. Cleaing  

Proses ini adalah tahap akhir dalam pengelolaan data dengan cara mencek 

kembali semua data yang dimasukan ke dalam computer, jika memastikan 

tidak ada kesalahan, maka berlanjut ke tahap selanjutnya dengan analisa 

data sesui denga jenis data. 

K. Analisa Data 

1. Analisa Univariat  

Analisi Univarat berguna untuk menjelaskan dan mendeskripsikan 

karakteristik dari variabei yang aka diteliti. Analisis ini dapat menghasilkan 

distribusi ferkuensi dan presentase di setiap variable (Soekidjo, 2010). 

Analisis untuk kriteria responden dalam penelitian ini adalah, test  

keseimbangan dengan TUGT, usia 60-85 tahun, lak-laki dan perempuan. 

2. Analisa Bivariat 

a. Uji normalitas 

Adalah data dilakukan terlebih dahulu untuk menguji keselarasan akan 

kepastian data yang diperoleh, pengujian normalitas dapat diuji dengan 

bantuan software statistik SPSS for windows. Uji normalitas dilakukan 

dengan uji Kolmogorov dan Uji Shapiro Wilk. Kolmogorov . Kolmogoro 

untuk sampel besar (>50), sedangkan  Shapiro Wilk untuk sampel yang 

sedikit (<50). Dikatakan distribusi normal apabila  (p) >0,05 dan tidak 

normal jika (p) <0,05. 

b. Uji Paired Sample T test 

Merupakan uji yang digunakan untuk dua sample data yang 

berpasangan.  Pada uji ini menggunkan sample yang sama, namun diberi 
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perlakuan yang berbeda. Analisa data digunakan untuk menganalisa efek 

pengaruh Tandem Walking Exercise  dan One Leg Stance terhadap 

keseimbangan lansia di Dinoyo Kota Malang, menggunakan uji t 

berpasangan (pairet t test) merupakan uji statistika paramertrik. 

Pengguna uji t berpasangan pada penelitian ini bertujuan untuk 

membandingkan peningkatan nilai keseimbngan sebelum dan setelah 

melakukan Tandem Walking dan One Leg Stance. jika p value >a (0,05), 

maka H0 diterima dan H1 ditolak, jika p value <a (0,05), maka H0 

ditolak dan H1 diterima 

c. Uji Independent sample T-Test

Analisa data yang digunakan untuk distribusi data normal adalah uji

statistik non parametrik yaitu Independent sample T-Test berdasarkan

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

Jika nilai P≥0,05 maka Ho diterima dan H1 ditolak Jika nilai P≤0,05

maka Ho ditolak dan H1 diterima.


