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BAB IV  

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini eksperimental 

analitik dengan pendekatan pra-eksperimental (The One Group Pratest Posttest 

Design) dimana peneliti mempelajari korelasi sebab-akibat dengan melibatkan 

satu kelompok subjek saja, sehingga tidak terdapat kontrol yang ketat kepada 

variabel.  

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah untuk melihat adakah 

Perbandingan hasil test Tekanan darah sebelum maupun sesudah diberikan 

latihan berupa Slow Deep Breathing. Supaya diperoleh hasil yang akurat, bahwa 

setiap responden yang telah dibandingkan harus setimbang perihal kriteria 

inklusi pada sampel. Pada akhir penelitian dilakukan  penelitian pada semua 

responden dan dibandingkan apakah terdapat perbedaan nilai test Tekanan 

darah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.1 Desain Penelitian

Pre Test Post Test Slow Deep Breathing 

Populasi 

Sampel 

Pengaruh 
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B. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.2 Kerangka Penelitian 

Populasi : Lansia di Desa Pandanrejo Kecamatan Pagak Kabupaten Malang 

Teknik Sampling : Purposive 

Sampling 

Sample : Lansia di Desa Pandanrejo yang memenuhi kriteria 

inklusi 

V. Independen V. Dipenden 

Slow Deep Breathing Tekanan Darah 

Instrumen: SOP 

 

Instrumen: Spigmomanometer 

Skala Data : Ordinal 

DESAIN PENELITIAN 

Hasil : Pengaruh Slow Deep Breathing terhadap penurunan tekanan darah tinggi 

pada lansia di Desa Pandanrejo Kecamatan Pagak Kabupaten Malang 

H1 : Ada pengaruh 

Slow Deep Breathing 

terhadap penurunan 

tekanan darah tinggi 

pada lansia di Desa 

Pandanrejo Kecamatan 

Pagak Kabupaten 

Malang 

 

H0 : Tidak ada 

pengaruh Slow Deep 

Breathing terhadap 

penurunan tekanan 

darah tinggi pada lansia 

di Desa Pandanrejo 

Kecamatan Pagak 

Kabupaten Malang 
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C. Populasi, Sample, Sampling 

1. Populasi  

Populasi ialah jumlah total dari sumber data yang akan dipakai didalam 

penelitian (Saryono & Dwi, 2013).  Populasi yang akan diteliti pada 

penelitian ini ialah lansia warga desa Pandanrejo Kecamatan Pagak 

Kabupaten Malang. 

2. Sampel 

Sampel ialah sebagian dari jumlah populasi yang mewakili dari seluruh 

populasi (Saryono & Dwi, 2013).  Sampel yang telah dipilih didalam 

penelitian ini adalah sample yang telah memenuhi kriteria yang telah di 

tetapkan sebagai subjek penelitian. Adapun kriteria yang sudah ditetapkan, 

yaitu : 

a. Kriteria Inklusi 

1) Memiliki riwayat tekanan darah tinggi 

2) Usia 60 tahun atau lebih 

3) Bersedia untuk menjadi sampel penelitian 

b. Kriteria Eksklusi 

1) Memiliki riwayat Stroke 

2) Memiliki riwayat Diabetus Mielitus 

3) Tidak mengikuti latihan beberapa hari 

3. Sampling 

Sampling ialah teknik didalam pengambilan sampel (Sugiyono, 2011). 

Teknik  dalam pengambilan  sampel  yang  digunakan dalam penelitian ini 

ialah  dengan pendekatan Purposive sampling. Sampel yang telah dipilih 

berdasarkan kriteria inklusi. 
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D. Definisi Operasional 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

Variable Definisi Operasional 
Instrumen Skala Ukur 

V. 

Independen 

Slow Deep 

Breathing 

Slow Deep Breathing 

ialah latihan untuk 

mengatur pola nafas 

secara lambat dan 

dalam yang dapat 

diaplikasikan sebagai 

terapi non 

farmakologis terhadap 

hipertensi. 

Latihan ini diberikan 

selama 14 hari, selama 

5-10 menit setiap 

latihan. 

SOP - 

V. Dependen 

Tekanan 

Darah 

Tekanan darah ialah 

salah satu diantara 

tolak ukur 

hemodinamik yang 

sering dan mudah 

untuk dilaksanakan 

pengukuranya. 

Sebelum dan sesudah 

diberikan intervensi 

terlebih dahului 

dilakukan pengecekan 

tingkat tekanan darah 

Spigmomanometer Ordinal 

 

E. Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di kelompok lansia yang ada di Desa 

Pandanrejo Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. 

F. Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan untuk setiap responden selama 14 hari untuk 

mendapatkan hasil tes tekanan darah yang spesifik. Penelitian akan dibagi 
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menjadi beberapa pertemuan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati antara 

peneliti dan sampel. 

G. Etika Penelitian 

1. Informed Consent  

Informed consent ialah lembar persetujuan yang ditujukan kepada 

responden sebelum penelitian dilakukan yang bertujuan agar reponden 

mengetahui maksud dan tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan serta 

hasil atau dampak yang dapat terjadi selama pengambilan data. Jika 

responden sudah bersedia dilakukan penelitian maka perlu responden prelu 

menandatangani lebar persetujuan yang telah diberikan, jika tidak maka 

peneliti harus tetap menghormati hak-hak dari responden dan tidak memaksa 

(Nursalam, 2013).  

2. Anonymity 

Anonimity merupakan cara yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan 

suatu dokumen, yang artinya suatu identitas yang diperoleh dari responden 

harus tetap dijaga. Kerahasiaan terhadap informasi yang berhasil 

dikumpulkan akan dijaga, dan semua hasil rekaman tersebut disimpan secara 

aman dan hanya dilaporkan pada saat presentasi hasil riset (Nursalam, 2013). 

3. Confidentially  

Confidentally dimaksudkan untuk menjaga kenyamanan responden 

selama penelitian. Selama proses penelitian, responden diwawancarai dan 

diperiksa menggunakan waktu luang dari responden sendiri. Aspek 

kenyamanan pada penelitian ini diterapkan dengan memberikan penjelasan 

tentang bagaimana proses pemeriksaan dan kemungkinan buruk yang terjadi 

melalui gangguan yang telah dialami (Nursalam, 2013).  
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H. Instrumen Penelitian 

1. Sphygmomanometer Aneroid   

Sphygmomanometer  Aneroid digunakan dalam  pengukuran tekanan 

darah sampel sebelum dan sesudah latihan Slow Deep Breathing. Agar 

informasi yang didapatkan valid, Sphygmomanometer dikalibrasi dahulu 

sebelum dipakai dalam penelitian. 

I. Prosedur Penelitian 

Tahapan-tahapan yang hendak dilakukan peneliti ialah sebagai berikut: 

1. Persiapan Penelitian 

a. Menyusun proposal penelitian 

b. Melaksanakan studi pendahuluan kepada kelompok lanisa yang ada di 

Desa Pandanrejo Kecamatan Pagak Kabupaten Malang 

c. Mempersiapkan surat perjinan penelitian kepada pihak yang 

berkepentingan. 

d. Mempersiapkan instrumen yang akan peneliti gunakan dalam pemilihan 

sampel, yakni kuisioner dan test. 

e. Mempersiapkan instrumen penelitian yang hendak digunakan peneliti 

untuk mendapat data yang diperlukan dengan menggunakan informed 

consent, serta alat dan bahan yang hendak digunakan sebagai 

pemeriksaan terhadap responden. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Meminta persetujuan dan menjelaskan tentang tujuan peneliti untuk 

melakukan uji sampel pada populasi. 

b. Penyiapan alat ataupun bahan untuk melakukan intervensi. 
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c. Setelah mendapatkan populasi homogen atau populasi yang telah lolos 

kriteria inklusi Apabila telah mendapatkan persetujuan dan kesediaan 

responden maka peneliti menjelaskan tentasng bagaimana tata cara 

intervensi yang akan dilakukan dan kerahasiaan data yang diperoleh dari 

responden. 

d. Setelah sampel sebanyak 35 orang bersedia menjadi sampel penelitian, 

maka peneliti memberikan latihan berupa jalan kaki selama 5-10 menit. 

3. Tahap Pengolahan Data 

a. Editing 

Editing merupakan upaya pemeriksaan kebenaran data kembali 

yang telah didapat dari penelitianyang dikumpulkan. Editing data bisa 

dilakukan ketika dalam melakukan pegumpulan data atau setelah data 

semua terkumpul (Hidayat, 2009). 

b. Coding 

Coding merupakan pemberian kode untuk beberapa jumlah data 

dalam beberapa kategori. Kode yang diberikan berupa angka atau huruf 

untuk membedakan sampel atau hasil yang dilakukan, yakni sebelum dan 

sesudah dilakukan latihan Jalan kaki (Hidayat, 2009). 

c. Entry Data 

Entry Data Merupakankegiatan memasukkan data yang diperoleh 

dari penelitian yang telah dilakukan untuk menentukan hasil yang didapat 

dari intervensi yang dilakukan peneliti melakukan entry data dengan 

memasukkan nama inisial responden, usia, jenis kelamin, serta nilai 

pengukuran Tekanan Darah sebelum dan sesudah dilakukan latihan 

berupa Slow Deep Breathing, selanjutnya dibandingkan (Hidayat, 2009). 
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J. Analisa Data 

1. Analisa Univariate 

Analisa univariate bertujuan guna menjelaskan atau mendeskripsikan 

suatu karakteristik setiap variabel dalam penelitian yang tidak diteliti, 

meliputi pembagian dari usia maupun jenis kelamin. 

2. Analisa Bivariate 

 Analisa bivariate merupakan analisa yang dipakai untuk 

mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen 

dengan menggunakan uji statistik, sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

 Untuk menguji kenormalan data guna menguji keselarasan  

akan kepastian data yang diperoleh, pengujian normalitas dapat  

dilakukan dengan program SPSS versi 25. Uji normalitas menggunakan 

uji Sapiro Wilk. 

Hasil dari uji normalitas adalah : 

1) Nilai signifikan 2 tailed  ≥ 0,05 maka dari itu H0 diterima, hal 

tersebut menunjukan bahwa data berdistribusi normal. 

b. Uji Wilcoxon 

Apabila dari uji normalitas didapatkan hasil data yang tidak 

normal, maka langkah selanjutnya adalah melakukan Uji wilcoxon 

untuk menganalisis hasil-hasil pengamatan dari dua buah data apakah 

berbeda ataupun tidak. Wilcoxon signed rank test tersebut hanya 

digunakan untuk data dengan tipe ordinal, interval dan  ratio, akan 

tetapi memiliki data yang tidak mengikuti distribusi normal. Sebelum 

dan sesudah perlakukan Slow Deep Breathing dilakukan pengukuran 
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Tekanan darah menggunakan Spigmomanometer sedangkan untuk 

mengolah data pengaruh pemberian masing-masing latihan terhadap 

menurunya tekanan darah digunakan uji statistik dengan non parametrik 

menggunakan Wilcoxon sign rank test. 

  Kriteria pengujian: 

H0 diterima serta H1 ditolak jika nilai Probabilitas ( p> 0,05 ) 

H0 ditolak serta H1 diterima jika nilai Probabilitas ( p< 0,05 ) 


