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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti ambil adalah quasi eksperimental dengan 

pretest dan posttest design without control yang menilai hubungan sebab akibat 

antar variabel independen dan variabel dependen dalam jangka waktu tertentu. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan membagi sampel dalam dua kelompok 

yakni kelompok yang akan diberikan Task-Oriented Training  dan kelompok 

yang akan diberikan Sensory Integration, kemudian peneliti membandingkan 

dua perlakuan tersebut untuk  didapatkan mana yang lebih efektif untuk 

meningkatkan koordinasi pada penderita Cerebral Palsy (CP). 
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B. Kerangka Penelitian 

Kerangka  penelitian perbedaan efektivitas Task-Oriented Training  dan 

Sensory Integration Therapy terhadap peningkatan koordinasi  pada penderita 

Cerebral Palsy di Kota Malang 

 

  

Skala : Ratio 

Instrumen : Coordination test tabel 

H0 : Tidak Terdapat Perbedaan Task-Oriented 

Training Dengan Sensory Integration 

Therapy pada penderita Cerebral Palsy di 

Kota Malang 

Analisa data masing-masing variabel independen: Paired 

T-Test  

Perbandingan dua variabel independent dengan 

Independent T-Test 

Perbandingan Task-Oriented Training dengan Sensory Integration Therapy terhadap peningkatan 

koordinasi berdiri pada penderita Cerebral Palsy di Kota Malang  

Peningkatan Koordinasi Berdiri 

Bagan 4.2 Kerangka Penelitian 

Populasi : Penderita Cerebral Palsy di Kota Malang 

Teknik Sampling : Purposive Sampling 

Sampel : 30 Penderita Cerebral Palsy yang memenuhi kriteria inklusi dan 

diundi secara acak untuk dibagi kedalam dua kelompok perlakuan 

Variabel Independen Variabel Dependen 

Task-Oriented Training Sensory Integration 
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C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi 

penelitian yang peneliti gunakan adalah anak dengan Cerebral Palsy, dengan 

kondisi umum dan dapat berdiri secara mandiri maupun dengan bantuan. 

2. Sampel 

Sugiyono (2014) menyatakan sampel merupakan bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Sedangkan menurut 

Bungin (2009) sampel adalah wakil semua unit strata dan sebagainya yang 

ada di dalam populasi. Sampel yang nantinya peneliti gunakan dalam 

penelitian adalah populasi homogen atau populasi yang memenuhi kriteria 

inklusi untuk selanjutnya dipilih secara acak kedalam dua kelompok 

perlakuan sesuai dengan penetapan jumlah sampel oleh peneliti. 

Penentuan sampel menurut Roscue (1975) yaitu apabila penelitian yang 

digunakan adalah eksperimental sederhana dengan kontrol yang ketat, maka 

penelitian yang sukses adalah dengan ukuran sampel  kecil antara 10-20. 

Sedangkan menurut Gay dan Diehl (1992) sampel minimum dalam penelitian 

eksperimental  adalah 15 subjek per kelompok. Sama halnya menurut Frankel 

dan Wallen (1993) dalam penelitian eksperimental jumlah sampelnya adalah 

30 atau 15 per kelompok jika terdapat dua kelompok perlakuan. Sampel pada 

penelitian ini  adalah anak dengan Cerebral Palsy, dengan kondisi umum dan 

dapat berdiri secara mandiri maupun dengan bantuan. 
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3. Teknik Sampling 

Pada penelitian ini teknik sampling  yang digunakan adalah purposive 

sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan data dengan 

pertimbangan tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti (Sugiyono, 2012) 

a. Kriteria Inklusi (penerimaan) : 

1) Dapat mengikuti instruksi sederhana (ex. Memegang hidung) 

2) Pasien Cerebral Palsy secara umum 

3) Bersedia menjadi sampel penelitian dari awal hingga selesai dengan 

kooperatif 

4) Dapat berdiri secara mandiri maupun dengan bantuan 

b. Kriteria Eksklusi (penolakan) :  

1) Tidak dapat mengikuti instruksi sederhana (ex. Memegang hidung) 

2) Sampel memiliki kondisi buruk untuk diberikan latihan (ex. panas, 

kejang)  

3) Sampel memiliki riwayat penyakit kulit menular 

4) Terdapat fraktur, dislokasi atau hal semacamnya yang dapat 

mengancam penderita ketika dilakukan terapi. 

c. Kriteria Drop Out (gugur) : 

1) Tidak menjalankan prosedur yang telah disepakati 

2) Tidak mengikuti terapi secara kooperatif sesuai waktu yang telah 

disetujui oleh sampel atau orang tua sampel 
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D. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa kecamatan di kota malang 

E. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dimulai sejak tanggal 16 juli 2018 dan akan dilaksanakankan 

selama 12 minggu dengan 3 kali pertemuan setiap minggu sehingga total 

pertemuan sebanyak 36 kali 

F. Definisi Operasional 

Tabel 4.1 Tabel Definisi Operasional 

 

No. Variabel Definisi Operasional Instrumen 

Penelitian 

Skala Data dan 

Hasil Ukur 

1.  Variabel 

Independen : 

Sensory 

Integration 

Therapy 

(SIT), 

Sensory Integration Therapy 

(SIT), bertujuan untuk memberi 

sang anak pengalaman sensoris 

yang bergradasi. Hal ini biasanya 

diberikan oleh terapis okupasi 

dengan pelatihan dan keahlian 

dalam integrasi sensorik. 

1. F  :  3 kali/Minggu 

2. I   :  2 kali pengulangan/sesi 

3. T  :  15 Menit/ Sesi 

4. T  :  Peningkatan koordinasi  

berdiri 

SOP - 

2.  Variabel 

Independen : 

Task-

Oriented 

Training 

Task-Oriented Training 

merupakan suatu pendekatan 

fisioterapi terbaru yang bertujuan 

untuk memperbaiki kekuatan 

otot dan fungsi tubuh pada 

pasien dengan gangguan 

neurologis  

1. F  :  3 kali/Minggu 

2. I   :  2 kali pengulangan/ sesi 

3. T  :  15 Menit/ Sesi 

4. T  :  Peningkatan koordinasi  

berdiri 

SOP - 

3.  Variabel 

Dependen: 

Peningkatan 

Koordinasi 

Peningkatan koordinasi 

merupakan proses bertambahnya  

kemampuan seseorang dalam 

mengatur dan mengendalikan 

organ tubuh agar tubuh dapat 

bekerja dengan serasi dan sesuai 

dengan fungsinya 

Coordination 

Tabel Test 

Skala dan rasio:  

7-11: koordinasi 

kurang baik 

12-16: koordinasi 

cukup baik 

17-21: koordinasi 

baik 
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G. Etika Penelitian 

1. Informed Consent 

Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan 

responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. Tujuan 

informed consentagar subyek mengerti maksud dan tujuan penelitian, serta 

mengetahui dampaknya. Apabila responden bersedia makan dapat mengisi 

informed consent dan megkuti pelaksanaan penelitian, namun jika pasien 

tidak bersedia maka peneliti harus menghormati hak responden. Beberapa hal 

yang harus tercantum dalam informed consent  antara lain : partisipasi pasien, 

tujuan dilakukannya penelitian, jenis data yang dibutuhkan, komitmen, 

prosedur pelaksanaan, potensial masalah yang akan terjadi, manfaat, 

kerahasiaan, informasi yang mudah dihubungi, dan lain lain (Nursalam, 

2008).  

2. Anonimity  

Sebagai jaminan bagi responden dalam penelitian dengan cara tidak 

memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar alat ukur dan 

hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atu hasil penelitian 

yang disajikan (Nursalam, 2008) 

3. Confidentiality  

Berupa jaminan dengan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi 

maupun masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang telah didapat akan 

dijaga kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan 

dilaporkan pada hasil riset. 
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H. Pengumpulan Data 

Alat pengumpul data yang peneliti gunakan untuk mengukur peningkatan 

koordinasi penderita cerebral palsy sebagai evaluasi penatalksanaan Task-

Oriented Training dan Sensory Integration Therapy adalah Tabel Coordination Test. 

Pengukuran koordinasi dilakukan dengan meminta pasien mengikuti arahan dari terapis. 

Untuk menentukan nilai peningkatan koordinasi, terapis memasukan nilai pada tabel 

yang telah tersedia. 

Tabel 4.2 Tabel Coordination Test 

Tes 
Pre-Test Post-Test 

1 2 3 1 2 3 

Inspeksi cara berjalan (gait)       

Shallow Knee Bend       

Tes Romberg       

Tes Romberg Dipertajam       

Tes Telunjuk Hidung       

Tes Tumit Lutut       

Tes Untuk Disdiadokinesis       

 

Sumber : Pemeriksaan Sensorik & Sistem Koordinasi UEU (2017) 

Prosedur penilaian/pengukuran sampel dengan menggunakan 

coordination test tabel dengan cara : 

1. Peneliti menyediakan sebuah tabel coordination test dan di cetak sejumlah 

sampel. 

2. Responden dan orangtua responden diberi penjelasan mengenai pemeriksaan 

yang akan dilakukan. 

3. Penilaian tingkat koordinasi dilakukan sebelum dan sesudah pemberian 

intervensi terapi. 

4. Setiap peningkatan koordinasi diukur dengan nilai angka 1-3 

5. Hasil dari tingkat koordinasi semuanya dikumpulkan dan dijumlahkan, dengan 

kriteria penilaian sebagai berikut :  
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a. Nilai 7-11: koordinasi kurang baik 

b. Nilai 12-16: koordinasi cukup baik 

c. Nilai 17-21: koordinasi baik 

I. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Tahap Persiapan 

Beberapa tahap persiapan adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan studi kepustakaan 

Tahap studi pustaka ini peneliti gunakan untuk mencari referensi 

terkait kasus Cerebral Palsy, mekanisme Task-Oriented Training dan 

Sensory Integration Therapy terhadap peningkatan koordinasi penderita 

Cerebral Palsy, kemudian mencari hubungan kedua intervensi tersebut dengan 

peningkatan koordinasi penderita Cerebral Palsy. Sumber yang peneliti 

dapatkan  adalah dari jurnal juga buku-buku yang berkaitan dengan variabel 

bebas dan variabel terikat peneliti. Media yang peneliti gunakan untuk merekam 

adalah alat tulis menulis standar guna mencatat kesesuaian jawaban-jawaban 

dengan permasalahan yang peneliti ambil yakni, Perbandingan Task-Oriented 

Training Dengan Sensory Integration Terhadap Peningkatan Koordinasi 

Pada Penderita Cerebral Palsy (CP) Di Kota Malang. Hasil yang peneliti 

dapatkan dari studi pustaka ini kemudian peneliti sampaikan pada bab 

tinjauan pustaka. 

b. Penyusunan proposal penelitian 

c. Melakukan studi pendahuluan pada beberapa rumah sakit dan yayasan di 

kota Malang. Informasi yang peneliti cari diantaranya : jumlah 

keseluruhan penderita cerebral palsy secara umum, berapa jumlah 

penderita kasus sesuai klasifikasi pada kasus yang peneliti ambil, berapa 
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lama menjalani latihan dan jenis latihan apa saja yang dilakukan pada 

penderita. 

d. Mempersiapkan surat ijin penelitian yang ditujukan kepada pihak yang 

berkepentingan. 

e. Mempersiapkan instrumen yang akan peneliti  gunakan dalam pemilihan 

sampel, yakni pemeriksaan. 

f. Mempersiapkan instrumen penelitian yang akan digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dengan mengguanakn informed 

consent, serta alat dan bahan yang digunakan untuk pemeriksaan kepada 

responden. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Meminta persetujuan dan menjelaskan kepada orangtua sampel tentang 

tujuan peneliti untuk melakuykan uji sampel pada populasi 

b. Menyaiapkan alat dan bahan untuk uji sampel serta intervensi 

c. Setelah mendapatkan populasi homogen atau populasi yang telah lolos 

kriteria inklusi, kemudian secara acak diundi  untuk dibagi ke dalam dua 

kelompok perlakuan. Selanjutnya peneliti mengajukan persetujuan kepada 

orang tua responden yang telah lolos pengundian berupa informed consent 

yaitu surat persetujuan dan kesediaan orang tua responden. Apabila telah 

mendapatkan persetujuan dan kesediaan responden maka peneliti 

menjelaskan Teknik intervensi dan kerahasiaan data yang diambil dari 

responden. 

d. Setelah sampel bersedia menjadi sampel penelitian, maka peneliti 

memberikan intervensi berupa Task-Oriented Training dan Sensory 

Integration Therapy. 
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e. Peneliti melakukan test dan mencatat nilai tingkat koordinasi pada 

kelompok cerebral palsy terhadap sampel setelah dilakukan intervensi 

Task-Oriented Training dankelompok yang diberikan Sensory Integration 

Therapy, yakni setiap kali setelah dilakukan intervensi, sehingga  dalam 4 

minggu peneliti memiliki data tingkatan koordinasi sebanyak 12 data, 

termasuk data akhir (post test).  Data nilai akhir koordinasi dari sampel 

kemudian dibandingkan  dengan tingkatan koordinasi sebelum diberikan 

intervensi Task-Oriented Training dan Sensory Integration Therapy. 

3. Tahap Pengolahan Data 

a. Editting 

Menurut Hidayat (2009) editing merupakan upaya pemeriksaan 

kembali kebenaran data yang didapat dari penelitian yang dikumpulkan. 

Editing data dapat  dilakukan pada tahap pengumpulan data atau setelah 

data terkumpul. 

b. Coding 

Coding merupakan pemberian kode untuk beberapa data dalam 

beberapa kategori. Kode yang diberikan berupa angka atau huruf untuk 

membedakan sampel atau hasil yang dilakukan, yakni sebelum dan sesudah 

diberikan  intervensi Task-Oriented Training dan Sensory Integration 

Therapy (Hidayat, 2009). 

c. Entry Data 

Merupakan kegiatan memasukan 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 koordinasi 
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sebelum dan sesudah  dilakukan intervensi Task-Oriented Training dan 

Sensory Integration Therapy,  kemudian dibandingkan  antar kedua 

intervensi  mana yang lebih efektif meningkatkan koordinasi pada cerebral 

Palsy (Hidayat, 2009). 

J. Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

Dalam menentukan penggunaan statistik yang akan bekerja pada suatu 

penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Menurut Sugiyono 

(2017) statistik parametrik bekerja dengan asumsi bahwa data setiap variabel 

penelitian yang akan dianalisis membentuk distribusi normal sedangkan 

apabila data tidak normal, statistik parametrik tidak dapat digunakan sebagai 

alat analisis. Untuk menguji kenormalan data guna menguji keselarasan akan 

kepastian data yang diperoleh, pengujian normalitas peneliti menggunakan 

shapiro wilk karena jumlah sampel peneliti kurang dari 50 orang. 

Hasil dari uji normalitas adalah : 

a. Nilai signifikan 2 tailed ≤ 0,05 maka H0 ditolak, hal ini berarti bahwa data 

tidak berdistribusi normal. 

b. Nilai signifikan 2 tailed ≥ 0,05 maka H0 diterima, hal ini berarti bahwa 

data berdistribusi normal. 

2. Analisa Univariate 

Analisa univariate bertujuan untuk mengetahui gambaran terhadap 

variabel-variabel independent yang diteliti, melihat gambaran distribusi 

frekuensi variabel dependen dan independen yang akan diteliti meliputi mean, 

median, modus, range dan standar deviasi yang digambarkan dalam bentuk 

table atau grafik (Notoatmodjo, 2015). 
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Dalam penelitan yang peneliti lakukan, Analisa univariate digunakan 

untuk menghitung selisih nilai koordinasi dari sebelum dan sesudah perlakuan 

atau dalam hal ini merupakan peran variabel terikat. Masing-masing variabel 

independent dilakukan analisa univariate menggunakan Paired T-Test  

3. Analisa Bivariate

Menurut Hidayat (2008) Analisa bivariate merupakan analisa yang 

digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel independent dengan 

menggunakan uji statistik. Dalam penelitian yang peneliti lakukan analisa 

bivariate digunakan untuk menghitung perbandingan peningkatan koordinasi 

Task-Oriented Training dan Sensory Integration Teraphy guna mengetahui 

efektivitas yang lebih efektiv antar keduanya. Karena distribusi data 

menunjukan normal, maka Analisa yang dipakai menggunakan Independent 

T-Test


