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BAB IV  

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian

Jenis penilitian ini adalah eksperimental, dengan metode yang digunakan 

adalah quasi eksperimental karena dalam  penelitian yang dilakukan peneliti tidak 

dapat mengendalikan sampel sepenuhnya. Dan untuk desain pada penelitian ini 

menggunakan non equivalen group desain yang terbagi menjadi dua kelompok 

yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sebelum melakukan intevensi 

kedua kelompok diberikan pre-test dan setelah dilakukan intervensi diberikan 

psot-test (Sugiyono,2015). 

Dalam penelitian ini ada 2 kelompok penelitian yaitu kelompok I (kasus) 

diberikan intervensi senam Tai Chi dan kelompok ke II (kontrol) diberikan 

intervensi Dance Movement Therapy. Sebelum diberikan intervensi kedua 

kelompok diukur untuk tingkat keseimbangan dengan menggunakan time up and 

go test (TUGT). Setelah dilakukan intervensi selama 3 minggu dengan frekuensi 1 

minggu 3 kali dalam waktu 40 – 50 menit, selanjutnya kedua kelompok diukur 

kembali untuk tingkat keseimbangan dengan menggunakan Time Up and Go Test. 

Berikut ini tabel desain penelitian non equivalen group desain. 
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Skema 4.1 Non equivalen group design 

Keterangan:  

X = intervensi senam Tai Chi. 

Y = intervensi Dance Movement Therapy. 

P = populasi 

S = sampel 

Q = subjek 

Q1 = pre-test senam Tai Chi 

Q2 = post-test senam Tai Chi 

Q3 = pre-test Dance Movement Therapy 

Q4 = post-test Dance Movement Therapy 

B. Variabel Penelitian 

Variabel adalah ciri yang dimiliki suatu kelompok yang berbeda dari ciri 

kelompok lain (Notoatmojo, 2012). Pada penelitian ini ada dua variabel yaitu: 

1. Variabel bebas (independen) adalah variabel yang dapat dipengaruhi atau 

nilainya menentukan variabel lain. Variabel bebas pada peneltian ini 

adalah peningkatan keseimbangan. 

P S 

Q1 

Q3 

X 

Y 

Q2 

Q4 

(Sugiyono,2015) 
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2. Variabel terikat (dependen) merupakan variabel yang nilainya dipengaruhi 

oleh variabel lain. Variabel terikat pada penelitian ini adalah senam Tai 

Chi dan Dance Movement Therapy. 

C. Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian adalah kegiatan yang dilakukan dengan langkah-

langkah dalam aktifititas kelompok ilmiah pada  kegiatan yang dilakukan peneliti 

dari awal penelitian (Suryawan, 2014). Kerangka penlitian yang akan dilakukan: 
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Populasi: Lansia di Panti Jompo Pancaran Kasih 

Lawang 

 Teknik Sampling: Purposive Sampling 

Sampel: diambil sesuai kriteria inklusi dan eksklusi 

Variabel Dependen Variabel Independen 

Peningkatan Keseimbangan 

 

Senam Tai Chi 

Instrumen: Time Up and 

Go Test 

Skala: Rasio 

 

Analisa Data 

Standar Operasional 

Prosedur (SOP 

 

Hasil: peningkatan keseimbangan pada lansia 

H0: 

Tidak ada perbandingan pemberian 

senam Tai Chi dan Dance Movement 

Therapy terhadap peningkatan 

keseimbangan pada lansia di Panti 

Jompo Pancaran Kasih Lawang. 

H1: 

Ada perbandingan pemberian senam 

Tai Chi dan Dance Movement 

Therapy terhadap peningkatan 

keseimbangan pada lansia di Panti 

Jompo pancaran Kasih Lawang. 

 
Skema 4.2 kerangka penelitian 

Dance Movemenet Therapy 

Standar Operasional 

Prosedur (SOP) 
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D. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah definisi variabel secara operasional berdasarkan 

kriteria tertentu  yang  dapat di teliti oleh peneliti. (Nursalam, 2015). 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

No. Variabel Definisi Operasional Instrumen Skala 

Data 

1 Variabel 

Independen 

 

Senam Tai Chi 

Senam Tai Chi adalah terapi yang 

gerakannya lembut dengan ritme 

yang terkoordinasi dengan ritme 

yang terkoordinasi dimana 

melibatkan otot-otot besar dan juga 

memperkuat organ dalam dan 

sistem saraf pusat, serta pemusatan 

pikiran. Dengan senam tai chi dapat 

meningkatkan keseimbangan. 

Dosis yang diberikan selama 3 

minggu dengan 2 kali dalam 

seminggu dan waktu 25 – 30 menit. 

Standar 

Operasional 

Prosedur 

(SOP) 

 

 Dance 

Movement 

Therapy 

Dance Movement Therapy adalah 

latihan dengan aktivitas fisik yang 

dapat meningkat keseimbangan dan 

mobilitas pada lansia. Dosis 

diberikan selama 2 minggu dengan 

3 kali dalam seminggu dan waktu 

25 – 30 menit. 

Standar 

Operasional 

Prosedur 

(SOP) 

 

2 Variabel 

Dependen 

 

Peningkatan 

Keseimbangan 

Adalah proses yang dilakukan 

dengan pelaksanaan dan rencana 

gerakan agar mencapai tujuan 

sehingga postur menjadi tegak. 

Keseimbangan adalah kemampuan 

tubuh mempertahankan pusat 

gravitasi dan equilibrium baik 

secara statis maupun dinamis saat 

ditemapat dalam posisi yang 

berbeda 

Time Up 

and Go Test 

 

 Skor < 14 

detik 

dikatakan 

normal 

 Skor ≥ 14 

detik 

dikatakan 

tidak 

normal 

Rasio  

 

 

 



48 
 

 
 

E. Populasi, Sampel, dan Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah  wilayah yang ditetapkan peneliti untuk penelitian yang 

terdiri dari obyek dan subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Populasi pada 

penelitian ini adalah lansia yang ada di Panti Jompo Pancaran Kasih Lawang. 

2. Sampel 

Sampel adalah  suatu bagian yang dari populasi mempunyai kriteria 

tertentu (Sugiyono, 2015). Sampel dalam penelitian ini adalah lansia yang 

memiliki kriteria berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kemudian peneliti 

membagi menjadi 2 kelompok penelitian. 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah teknik yang digunakan untuk pengambilan 

sampel (Sugiyono, 2015). Teknik sampling yang digunakan peneliti adalah 

non probability sampling dalam bentuk purposive sampling. Peneliti 

menyusun sendiri dasar dalam pengambilan sampel yang sudah 

dipertimbangankan (Notoatmodjo, 2012). Berikut adalah sampel yang menjadi 

penelitian berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. 

1. Kriteria Inklusi 

a. Mengalami gangguan keseimbangan. 

b. Bisa berkomunikasi dengan baik. 

c. Bersedia menjadi respon dan dapat mengikuti penilitian sampai 

selesai.Usia > 60 tahun. 
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2. Kriteria Eksklusi 

a. Demensia. 

b. Mengalami atrofi pada salah satu tungkai atau kedua tungkai. 

c. Memiliki fraktur pada extremitas 

d. Tidak bersedia menjadi responden. 

e. Vertigo  

3. Droupout  

a. Responden tidak mengikuti aturan penilitian yang sudah dibuat. 

b. Responden tidak dapat mengikuti peneltian secara penuh atau sampai 

selesai. 

F. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan April 2018, dan dilakukan 

dalam 2 minggu dengan 3 kali dalam seminggu. 

G. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian dilakukan di Panti Pancaran Kasih Lawang, karena di 

tempat penelitian banyak lansia yang memenuhi kriteria peneliti sehingga 

dijadikan sebagai responden untuk penelitian. 

H. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam 

penelitian, karena dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data 

(Sugiyono, 2015). Langkah-langkah yang dapat dilakukan peneliti dalam 

penelitian meliputi tahapan sebagai berikut: 
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1. Persiapan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan studi pendahuluan ke 

tempat yang akan menjadi tempat penelitian. Pada saat studi pendahuluan 

peneliti bertanya tentang permasalahan yang sedang terjadi di tempat tersebut. 

Jika disetujui untuk melakukan penelitian ditempat tersebut, peneliti dapat 

mengajukan surat perijinan ke penangung jawab di tempat tersebut. Peneliti 

juga menjelaskan tentang penelitian yang akan dilakukan. 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Peneliti menetapkan sampel yang akan diteliti sesuai dengan kriteria 

inklusi. Melakukan penelitian pada awal berupa pengukuran keseimbangan 

pada lansia dengan menggunakan Time Up and Go Test.  

Setelah data lengkap peneliti dapat melakukan intervensi selama 3 

minggu dalam 3 kali seminggu dan setelah dilakukan intervensi pengukuran 

skala keseimbangan dengan menggunaka Time Up and Go Test. 

3. Pengolahan Data 

Pengolahan  data dapat dilakukan dengan tahap editing, coading, entry, 

tabulating (Notoatmojo, 2012). 

a. Editing  

Editing digunakan untuk memeriksa kembali ketepatan dan 

kelengkapan data yang diperoleh. Kegiatan dalam editing meliputi 

pengecekan kelengkapan isi data, relevansi, dan konsistensi jawaban. 

Kelengkapan data responden diperiksa dengan cara memastikan jumlah 

data yang terkumpul telah memenuhi jumlah sampel yang ditentukan. 

Relevansi dan konsistensi jawaban responden diperiksa dengan cara 
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melihat apakah data yang disesuaikan dengan ketentuan yang telah 

jelaskan oleh peneliti. 

b. Coading  

Data yang sudah diperoleh kemudian diperiksa lagi kelengkapannya 

dan diberi kode secara manual dan akan dimasukkan ke dalam program 

komputer. 

c. Entry 

Kegiatan yang dilakukan untuk memasukkan data yang sudah 

diperiksa kelengkapannya ke dalam base komputer dalam bentuk tabel 

dengan cara menghitung frekuensi data. Memasukkan data dapat 

dilakukan dengan cara manual atau dengan menggunakan aplikasi 

komputer yaitu SPSS. 

d. Tabulating  

Kegiantan yang dilakukan untuk memasukkan data yang sudah 

dikelompokkan, kemudian dihitung jumlahnya dan dimasukkan ke dalam 

tabel yang telah disiapkan. 

I. Etika Penelitian 

Peneliti pada penelitian ini menggunakan manusia sebagai subyek sehingga 

prinsip-prinsip dalam etika penelitian harus dipahami oleh peneliti. Peneliti dalam 

penelitian harus memahami etika penelitian yang meliputi: 

1. Lembar Persetujuan Menjadi Responden (Informed Consent) 

Dalam penelitian sebelum melakukan pengambilan data, peneliti harus 

menjelaskan prosedur yang akan dilakukan peneliti mengenai tujuan dan 
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manfaat dalam penelitian yang akan dilakukan kepada calon responden. Ketika 

calon responden bersedia menjadi responden maka peneliti harus menyiapkan 

lembar persetujuan yang akan ditandan tangani oleh calon responden untuk 

persetujuan menjadi responden. Peneliti harus menerima keputusan dan tidak 

boleh memaksa calon responden, jika calon responden tidak bersedia menjadi 

responden. Pada saat proses pengisian kuersioner dijalankan dan responden 

mengundurkan diri maka kuesioner tersebut tidak akan dimasukkan dalam 

pengolahan data. 

2. Tanpa Nama (Anonymity) 

Pada saat pengolahan data peneliti tidak boleh mencantumkan nama responden, 

hanya menggunakan kode. 

3. Kerahasiaan (Confidentiality) 

Peneliti akan menjamin kerahasian semua informasi serta data yang didapat 

dari responden. 

J. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah inform consent. 

Lembar inform consetnt digunakan untuk mengetahui kesedian menjadi 

responden. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat penurunan 

keseimbangan adalah Time Up and Go Test. Skala ini dapat langsung digunakan 

karena telah divalidasi. 

Cara pelaksanaan Time Up and Go Test, yaitu : 

a. Tujuan: untuk mengetahui adanya gangguan keseimbangan pada lansia. 
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b. Perlengkapan: 

1. Stopwatch. 

2. Alat untuk dijadikan batasan. 

3. Kursi yang ada sandarannya dibelakang dan ada pengangan untuk 

tangan. 

c. Waktu tes: 10 detik – 3 menit. 

Gambar 4.1 Time UP and Go Test 

(ExcellusBCBS 2018) 

d. Prosedur tes 

Posisi awal lansia (responden) duduk bersandar pada kursi. Responden 

boleh menggunakan alas kaki atau boleh juga tidak menggunakan alas kaki. 

Sebelum dimulai peneliti harus memberikan contoh kepada responden cara 

dilakukan Time Up and Go Test, agar responden tidak terjadi kesalahan. Saat 

peneliti mengatakan “mulai” maka responden harus berdiri dari kursi, 

kemudian pasien diminta berjalan sejauh 3 meter, kemudian responden diminta 

untuk berbalik dan berjalan kembali ke kursi. Peneliti  harus memberi batas 

agar responden tahu waktunya untuk berbalik. Setelah sampai didepan kursi 

responden diminta untuk berbalik dan duduk kembali. Waktu dihitung saat 

peneliti mengatakan “mulai” hingga responden duduk kembali. Responden 
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tidak dibolehkan untuk berlatih dulu. Menurut ahli, nilai normal pada lansia 

usia 75 tahun rata-rata waktu tempuh yang dibutuhkan 8,5 detik. 

Jacob & Fox (2008) menyatakan nilai normal lansia pada Time Up and Go 

Tes Test dengan berdasarkan kategori usia yaitu: 

Tabel 4.2 Nilai Normal Time Up and Go Test 

Usia Jenis Kelamin Nilai rata-rata (detik) Nilai Normal (detik) 

60-69 Laki-laki 8 4-12 

60-69 Perempuan 8 4-12 

70-79 Laki-laki 9 5-13 

70-79 Perempuan 9 5-15 

80-89 Laki-laki 10 8-12 

80-89 Perempuan 11 5-17 

Jika skor < 14 detik; 87% tidak ada risiko tinggi untuk jatuh 

Jika skor ≥ 14 detik; 87% risiko tinggi untuk jatuh 

K. Analisa Data 

Analisa data adalah kegiatan yang akan dilakukan sesudah semua data 

terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data 

berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel 

dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2015). 

1. Analisa Univariat 
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Analisa univariat digunakkan untuk mengetahui distribusi pada setiap 

variabel penelitian mengenai umur dan jenis kelamin dalam menganalisa satu 

variabel.  

2. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat biasanya digunakan untuk menganalisa suatu hubungan 

antara variabel indenpenden dan variabel dependen (Notoatmojo, 2012). 

Analisa bivariat dilakukan setelah dan sebelum diberikan intervensi senam Tai 

Chi dan Dance Movement Therapy.. 

a. Uji Normalitas 

Dalam uji normalitas sebelum dilakukan analisa data akan di lakukan 

uji normalitas terlebih dahulu. Umtuk mengetahui distribusi suatu data 

normal atau tidak dilakukan uji normalitas (Santoso, 2010).  

Uji dilakukan dengan menggunakan uji Shapiro – Wilk atau uji 

Kolmogorov – Smirnov. Uji Shapiro – Wilk digunakan saat jumlah sampel 

kecil (<50 orang) sedangkan Kolmogorov – Smirnov digunakan saat 

jumlah sampel besar (>50 orang). Hasil distribusi data normal jika nilai p 

>0,05 dan tidak normal jika nilai p <0,05. 

b. Uji Hipotesa 

Setelah dilakukan uji normalitas, selanjutnya dilakukan uji hipotesa. 

Apabila distrubusi data normal uji hipotesa yang akan digunakkan adalah 

uji parametrik dengan paired t test dan dilakukan uji data berpasangan 

berskala interval atau rasio (Nisfiannoor, 2009). Kemudian dilakukan uji 

independent t test agar mengetahui perbedaan pada kedua kelompok 
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penelitian yang bebas dengan sekala data yang sama. Jika distribusi data 

tidak normal akan digunakan uji non-parametrik yaitu dengan uji mann 

whitney test dan uji wilcoxon test. Uji mann whitney test  digunakan untuk 

menguji data dua kelompok bebas dengan distribusinya tidak normal. Uji 

wilcoxon test digunakan untuk menguji data berpasangan berskala interval 

dan rasio. Kedua uji hipotesa baik non parametrik dan parametrik 

dilakukan untuk mengetahui perbandingan efektivias senam Tai Chi dan 

Dance Movement Therapy terhadap peningkatan keseimbangan pada lansia 

di Panti Jompo Kota Malang. 
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