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BAB IV  

METODE PENELITIAN 
 

A. Desain Penelitian 

Nursalam pada tahun 2013 mengemukakan desain penelitian adalah 

sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, memungkinkan pengontrolan 

maksimal beberapa faktor yang dapat memepengaruhi akurasi suatu hasil. 

Desain dapat digunakan peneliti sebagai petunjuk dalam perencanaan dan 

pelaksanaan penelitian untuk mencapai suatu tujuan atau menjawab suatu 

pertanyaan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, 

dengan desain penelitian eksperimental mengunakan metode penelitian pre 

eksperiment dengan rancangan pretest-postest control group design dengan satu 

macam perlakuan yaitu rancangan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. 

Kelompok eksperimen diobservasi sebelum dilakukan intervensi (pretest), 

kemudian diobservasi lagi setelah intervensi (posttest). 

Desain ini digunakan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu 

ingin mengetahui pengaruh latihan relaksasi progresif terhadap penurunan 

tingkatan stress pada lanjut usia. Berikut merupakan bagan desain penelitian 

pretest-postest control group design : 

              

 

Bagan 4.1 Desain Penelitian 

P : Populasi 

S : Sampel 

Q & Q1   : Pre test dan post test dengan DASS  

X     : Perlakuan berupa relaksasi progresif 

P S Q X Q1 
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B. Kerangka Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Bagan 4.2 Kerangka Penelitian 

  

Jenis penelitian pra eksperimental dengan desain penelitian pre-test post-test 

control group design. 

Populasi : Lanjut Usia di panti jompo Kota Malang 

Teknik Sampling : Purposif sampling 

Variabel Independent   

 

Variabel Dependent  

Tingkat Stres 

Instrument : DASS SOP 

Analisa data 
1. Uji Normalitas Shapiro-wilk 

2. Paired t-test 

H0 : Tidak ada pengaruh latihan 

relaksasi progresif terhadap penurunan 

tingkatan stress pada lanjut usia di 

panti jompo Malang. 

H1 : Ada pengaruh latihan 

relaksasi progresif terhadap 

penurunan tingkatan stress pada 

lanjut usia di panti jompo 

Malang. 

Sampel 

Latihan Relaksasi Progresif 

Hasil : Penurunan tingkatan stress lansia di panti jompo Malang 
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C. Populasi, Sampel dan Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi, obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). 

Populasi dalam penelitian ini adalah lansia yang bertempat tinggal di 

beberapa panti jompo Malang. 

2. Sampel dan sampling 

Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut dijelaskan oleh (Sugiyono, 2014). Sampel ini adalah 

lanjut usia yang mempunyai kriteria sebagai responden yang bertempat 

tinggal di panti jompo Kota Malang. 

Sampling adalah proses menyeleksi populasi yang ada untuk dapat 

mewakili populasi (Nursalam, 2008). Teknik sampling dalam penelitian ini 

menggunakan teknik teknik non probability sampling “purposif sampling”. 

yaitu peneliti memilih sampel sesuai dengan tujuan penelitian dan yang 

mempunyai kriteria penelitian sebagai berikut : 

a. Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi merupakan kriteria yang apabila terpenuhi 

dapat mengakibatkan calon objek menjadi objek dalam penelitian. 

Kriteria inklusi pada penelitian ini yakni : 

1) Lansia yang menetap dan bertempat tinggal di panti jompo Kota 

Malang. 

2) Usia 60 tahun keatas. 
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3) Bersedia menjadi responden. 

4) Lansia yang mampu berkomunikasi dengan baik. 

5) Tidak mengkonsumsi obat anti depresan. 

b. Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi merupakan kriteria yang apabila dijumpai 

menyebabkan objek tidak dapat digunakan dalam penelitian. Kriteria 

eksklusi pada penelitian ini yakni : 

1) Lansia dengan ketergantungan dengan obat tidur 

2) Lansia dengan kondisi badrest 

c. Kriteria Drop Out  

Kriteria drop out merupakan kriteria yang apabila dijumpai 

menyebabkan objek tidak dapat dilanjutkan sebagai sampel dalam 

penelitian. Kriteria drop out dalam penelitian ini yakni :  

1) Responden tidak mengikuti program latihan secara teratur. 

2) Responden tidak mengikuti program latihan secara penuh.  

 

D. Variabel Penelitian 

Variabel mengandung pengertian ukuran atau ciri yang dimiliki oleh 

anggota-anggota suatu kelompok yang berbeda dengan yang dimiliki oleh 

kelompok yang lain (Notoatmojo, 2010). 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu : 

1. Variabel Dependent merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi 

akibat karena variabel bebas (Aziz, 2007). Variabel terikat dalam penelitian 

ini adalah tingkat stres.  
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2. Variabel independent merupakan variabel yang menjadi sebab perubahan 

atau timbulnya variabel dependen (Aziz, 2007). Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah latihan relaksasi progresif. 

 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan definisi berdasarkan karakteristik yang 

diamati dari sesuatu yang didefinisikan tersebut. Kunci dari definisi operasional 

adalah karakteristik yang diamati (Nursalam, 2008). 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

No.      
 

Variabel Definisi Operasional Instrumen/Al

at Ukur 

Skala 

 1.  Variabel 

Independent 

: latihan 

relaksasi 

progresif 

Latihan relaksasi progresif 

adalah terapi relaksasi dengan 

menegangkan otot-otot 

tertentu dan kemudian 

direlaksasikan yang 

diperkenalkan oleh Edmund 

Jacob tahun 1929 dengan 

buku Progressive Relaxation 

(Davis et all, 1995 dalam 

Furqon, 2017). 

 

SOP (Standar 

Operasional 

Prosedur) 

 

 

 

- 

2. Variabel 

Dependent : 

tingkatan 

stres 

Stres menurut Robert S. 

Fieldman merupakan proses 

menilai sebagai suatu yang 

mengancam, menantang 

ataupun membahayakan dan 

individu merespon peristiwa 

itu pada level fisiologis, 

emosional, kognitif, dan 

tingkah laku. 

Depression 

Anxiety Stress 

Scales 

(DAAS). 

1. Stres ringan 

dengan skor 

< 56% dari 

skor total 

2. Stres sedang 

dengan skor 

56% - 75% 

dari skor 

total 

3. Stres berat 

dengan skor 

> 75% dari 

skor total. 

Ordin

al  
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F. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di panti jompo Malang.  

 

G. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan  pada bulan Maret 2018. 

 

H. Instrumen Penelitian 

1. Lansia yang yang berada di panti jompo Malang didata kemudian diukur 

menggunakan Depression Anxiety Stress Scales (DASS). Data yang diperoleh 

diisi pada lembar observasi berisi data pengukuran skala DASS awal dan 

akhir.  

2. Melakukan pengukuran tingkatas stres dengan langkah-langkah berikut : 

a. Mengukur tingkatan stres dengan kuisioner tanya jawab DASS kepada 

lanjut usia sebelum diberikan intervensi latihan  relaksasi  progresif. 

b. Dilakukannya intervensi latihan relaksasi relaksasi progresif kepada 

kelompok kasus. 

c. Mengukur tingkatan stres dengan kuisioner tanya jawab DASS sesudah 

dilakukan intervensi latihan relaksasi progresif. 

d. Menganalisis perbedaan hasil pengukuran tingkatan stres dengan 

kuisioner tanya jawab DASS sebelum dan sesudah dilakukan intervensi 

latihan relaksasi progresif. 
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I. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses pendekatan kepada subyek dan 

proses pengumpulan karakteristik subyek yang diperlukan dalam suatu 

penelitian (Nursalam, 2008).  

1.  Tahap Persiapan  

a. Menyusun proposal penelitian.  

b. Melakukan studi pendahuluan  panti jompo Malang. 

c. Mempersiapkan surat izin penelitian yang akan disampaikan kepada 

pihak yang berkepentingan yaitu untuk Kepala panti jompo yang terpilih 

menjadi respondent di Malang.   

d. Mempersiapkan alat instrumen penelitian yang akan digunakan peneliti 

untuk mendapatkan data yang diperlukan 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, pekerjaan, penanganan 

tingkatan stres dan hasil penurunan tingkatan stres. 

2.  Tahap Pelaksanaan 

a. Koordinasi dengan pengasuh lanjut usia di panti jompo Malang. 

b. Memastikan bahwa sampel bersedia untuk menjadi responden dalam 

penelitian dengan memberikan surat persetujuan jika responden setuju, 

maka selanjutnya peneliti menjelaskan prosedur pelaksanaan dan 

menjamin kerahasiaan dari data responden. 

c. Mengumpulkan responden dalam satu ruangan. 

d. Menyiapkan lembar kuisioner skala DASS dan lembar  hasil pengukuran 

tingkatan stres awal dan akhir yang dibuat dalam bentuk tabel yang berisi 
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nama, usia, pengukuran tingkat stres sebelum dan sesudah diberikan 

intervensi latihan relaksasi progresif. 

e. Mengukur tingkatan stres responden sebelum diberikan intervensi latihan 

relaksasi progresif. 

f. Mengaplikasikan intervensi yaitu latihan relaksasi progresif. 

g. Mengukur tingkatan stres responden setelah diberikan intervensi. 

h. Menganalisis pengaruh kombinasi dari pemberian intervensi terhadap 

penurunan tingkatan stres setelah diberikan intervensi. 

3. Tahap pengolahan data 

Setelah data terkumpul maka dilakukan pengelolaan data kemudian 

dianalisi. Pengolahan data dilakukan sebagai berikut (Nazir, 2009) : 

a. Editing 

 Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data 

dan kelengkapan data yang diperoleh atau dikumpulkan. Peneliti 

melakukan pengecekan mengenai karakteristik responden dan hasil 

tingkatan stres. 

b. Coding 

Coding adalah kegiatan pemberian kode terhadap data yang 

terdiri atas beberapa kategori. Peneliti memberikan kode atau nilai pada 

jenis data untuk memudahkan pengolahan data. Pada penelitian ini 

peneliti memberikan kode 1 untuk kelompok eksperimen. 

c. Entry Data 

Entry data merupakan kegiatan memasukan data, kemudian 

membuat distribusi frekuensi sederhana atau bisa juga dengan membuat 

tabel kontingensi. Pada penelitian ini peneliti melakukan entry data 
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dengan memasukkan nama inisial responden, usia, jenis kelamin, 

pengukuran tingkatan stres sebelum dan sesudah intervensi dengan 

latihan relaksasi progresif. 

4. Melakukan Teknik Analisis 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengukuran tingkatan stres 

pada saat sebelum dan sesudah diberikan intervensi latihan relaksasi progresif 

menggunakan skala  Depression Anxiety Stress Scales (DASS). Penulisan 

data hasil pengukuran berskala ordinal, selanjutnya dilakukan teknik analisa 

data univariat dan bivariat. 

 

J. Rencana Analisa Data. 

Analisis statistik digunakan pada kuantitatif atau data yang 

dikuantitatifkan (Nursalam, 2008). 

1. Analisa Univariat  

Analisa univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik setiap variabel penelitian, meliputi distribusi usia, jenis 

kelamin, pekerjaan dan penanganan stres.  

2. Analisa Bivariat 

Analisis bivariat yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga 

berhubungan atau berkolerasi (Notoatmodjo, 2010). Analisa bivariat adalah 

analisis secara simultan dari dua variabel.  

a.  Uji Normalitas 

Uji Normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov 

untuk sampel bernilai besar (>50) sedangkan Shapiro-Wilk untuk 

sampel bernilai sedikit (<50). Jika nilai kemaknaan (p)>0,05 maka 
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dapat dikatakan normal dan (p)<0,05 maka dapat dikatakan tidak 

normal(Dahlan, 2014). 

b. Paired t-test 

Apabila hasil data normal maka dilakukan uji paired t-test 

untuk mengetahui pengaruh antara kelompok berpasangan. Penelitian 

ini bertujuan untuk melihat apakah ada pengaruh latihan relaksasi 

progresif terhadap penurunan tingkat resiko pada lansia di panti jompo 

Malang. 

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan SPSS 

(Statistical Product For Service Solution) cara membandingkan nilai P 

(sig 2 tailed) dengan α (0.05). Ho diterima bila P (sig 2 tailed) > 0,05 

maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah 

latihan relaksasi progresif dan H1 diterima bila P (sig 2 tailed) ≤ 0,05 

maka ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah 

latihan relaksasi progresif terhadap penurunan tingkat stres pada lanjut 

usia di panti jompo Malang. 

 

K. Etika Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti mengajukan permohonan 

izin kepada pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan melakukan 

penelitian di panti jompo Malang, kemudian melakukan penelitian dengan 

menekankan masalah etika yang meliputi : 

1. Lembar Persetujuan Penelitian (Informed Concent). 

Informed concent adalah bentuk persetujuan antara peneliti dengan 

responden peneliti dengan memberikan lembar persetujuan Informed 



55 
 

Concent tersebut diberikan kepada responden penelitian sebelum melakukan 

penelitian dengan tujuan subjek mengetahui maksud dan tujuan dan tujuan 

penelitian serta dampaknya terhadap subjek penelitian selama pengumpulan 

data. Jika subjek bersedia diteliti maka responden harus menandatangani 

lembar persetujuan dan bila subjek tidak bersedia, maka peneliti harus 

menghormati keputusan tersebut (Swarjana, 2015). 

2. Tanpa Nama (Annonimity) 

Annonimity adalah masalah etika dalam penelitian dengan tidak 

memberikan nama responden pada lembar alat ukur hanya menuliskan kode 

pada lembar pengumpulan data. Untuk menjaga kerahasiaan identitas 

responden, peneliti tidak mencantumkan nama responden secara lengkap 

pada lembar pengumpulan data (lembar observasi), tetapi diganti dengan 

inisial nama (Swarjana, 2015). 

3. Kerahasiaan  (confidentiality) 

Confidentiality adalah masalah etika dengan memberikan jaminan 

kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah 

lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan akan dijamin 

kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan 

dilaporkan pada hasil riset (Swarjana, 2015). 


