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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

  Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang disusun 

sehingga dapat menuntun peneliti hingga memperoleh jawaban terhadap 

rumusan masalah dalam peneltian yang akan dilakukan (Sastroasmoro dan 

Ismail, 2011).  

  Penelitian ini merupakan penelitian observasioanl analitik dengan jenis 

rancangan cross sectional study yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

pengamatan sesaat dalam satu periode tertentu dan setiap subjek hanya 

dilakukan satu kali pengamatan selama penelitian, dengan tujuan mengetahui 

adanya hubungan activity of daily living (ADL) dengan keseimbangan tubuh 

pada lansia di Posyandu Lansia Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang. 

 

 

Bagan. 4.1 Rancangan Peneitian 

Keterangan: 

P : Populasi 

S : Sampel 

X : Activity of Daily Living 

Y : Keseimbangan Tubuh Lansia 
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B. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.2 Kerangka Penelitian “Hubungan Activity of Daily Living dengan 

Keseimbangan Tubuh pada lansia di Posyandu Lansia Puskesmas Pandanwangi 

Blimbilng, Kota Malang”. 

 

Desain Penelitian: Observasi analtik dengan pendekatan Cross Sectional 

 

Populasi : Lansia di Posyandu Lansia Pandanwangi Blimbing, Kota 

Malang 

 
Teknik Sampling: Purposive Sampling 

 

Sampel : Lansia di Posyandu Lansia 

Pandanwangi Blimbing, Kota Malang yang 

masuk dalam kriteria penelitian. 

 

V. Dependen : 

Tingkat 

Keseimbangan 

 

V. Independen: 

Activity of Daily 

Living (ADL) 

 

Instrumen : 

Indeks Barthel 

Instrumen : TUG  

Skala Data: 

Nominal 

 

Analisa Data: Menggunakan SPSS 

H0: Tidak ada hubungan activity of daily 

living dengan keseimbangan tubuh pada 

lansia di Posyandu Lansia Pandanwangi 

Blimbilng, Kota Malang. 

 

H1: Ada hubungan activity of daily living 

dengan keseimbangan tubuh pada lansia di 

Posyandu Lansia Pandanwangi Blimbilng, 

Kota Malang. 

 

 

Skala Data: 

Ordinal 
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C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan dari objek atau subjek yang memiliki 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti unutk diteliti kemudian 

ditarik kesimpulannya (Wiratna, 2014). Populasi pada penelitian ini adalah 

lansia di Posyandu Lansia Pandanwangi Blimbing, Kota Malang.  

2. Sampel 

Sampel penelitian adalah bagian dari populasi dan dianggap dapat 

mewakili seluruh populasi (Notoatmojo, 2010). Sampel dapat ditentukan 

dengan beberapa cara yang disebut dengan teknik sampling, teknik ini ialah 

teknik yang menurut peneliti sesuai dan tepat untuk penelitiannya. 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling, teknik sampling ini ialah teknik sampling dengan memilih 

responden berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap  mempunyai 

kaitan dengan populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Terdapat 

beberapa kriteria, kriteria tersebut meliputi: 

a. Kriteria inklusi 

Kriteria inklusi yang akan diambil sebagai sampel untuk penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Lansia yang datang pada saat dilakukannya peneltian 

2. Lansia yang bersedia menjadi responden pada penelitian ini 

3. Lansia yang berusia 60 tahun sampai 89 tahun 

4. Lansia dengan kemampuan mandiri hingga ketergantungan sedang 

dalam aktivitas sehari-hari  
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b. Kriteria eksklusi  

1. Tidak bersedia sebagai responden 

2. Memiliki usia dibawah 60 tahun 

3. Lansia yang tidak memliki kemampuan untuk berjalan meski dengan    

alat bantu ataupun bantuan orang lain. 

D. Variabel Penelitian 

1. Variabel Independen (Bebas) 

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah variabel activity of daily 

living (ADL) pada lansia di Posyandu Lansia Pandanwangi Blimbing, Kota 

Malang yang diukur menggunakan Indeks Barthel   

2. Variabel Dependen (Terikat) 

 Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keseimbangan tubuh pada 

lansia di Posyandu Lansia Pandanwangi Blimbing, Kota Malang yang 

diukur menggunakan Time Up and Go Test (TUG).  

E. Definisi Operasional 

Tabel. 4.1 Definisi Operasional  

Variabel 
Definisi 

Operasional 
Instrumen Skala Data   

V. Independen :   

Activity of Daily 

Living (ADL) 

 

 

 

 

Bentuk 

pengukuran 

kemampuan 

seseorang untuk 

melakukan 

kegiatan sehari-

hari secara mandiri 

atau tidak (butuh 

bantuan).  

 

 

Indeks 

Barthel 

 

Ordinal 

0-20: Ketergantungan Total 

21-60: Ketergantungan Berat 

61-90:Ketergantungan Sedang 

91-99: Ketergantungan Ringan 

100: Independent /mandiri 
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V. Dependen :  

Tingkat 

Keseimbangan 

Lansia 

 

Menjaga postur 

tubuh agar mampu 

tegak dan 

mempertahankan 

posisi tubunya.  

   

Time Up 

and Go 

Test 

(TUG) 

 

Nominal  

- Normal 

- Tidak Normal 

 

F. Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Posyandu Lansia Pandanwangi Blimbing, 

Kota Malang yakni di setiap balai RW atau tempat posyandu sesuai yang telah 

ditentukan mengikuti jadwal posyandu. 

G. Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dari bulan Desember 2018 hingga bulan 

Januari 2019. Rentang waktu ini sesuai dengan surat ijin penelitian yang dibuat 

dengan bankesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Kota Malang.  

H. Etika Penelitian 

1. Lembar Persetujuan Penelitian (Informed Consent)  

Informed consent untuk responden diberikan sebelum penelitian 

yang bertujuan agar responden mengetahui maksud dan tujuan penelitian 

yang akan dilakukan serta hasil atau dampak yang akan terjadi selama 

pengambilan data serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 

Jika bersedia menjadi responden dalam peneltian maka harus 

menandatangani lembar persetujuan tersebut, namun bila responden tidak 

bersedia maka peneliti harus tetap menghormati hak-hak responden dan 

tidak memaksakan responden.    
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2. Tanpa Nama (Anonimity) 

Anonimity dilakukan untuk menjaga kerahasiaan identitas 

responden. Peneliti tidak diperkenankan mencantumkan nama responden 

pada lembar pengumpulan data atau cukup hanya dengan memberikan 

kode saja.  

3.    Kerahasiaan (Confidentiality) 

 Kerahasiaan informasi atau data yang telah dikumpulkan oleh 

peneliti dan kerahasiaan dari responden harus dijamin dan dipertanggung 

jawabkan oleh peneliti.   

I. Alat Pengumpulan Data 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015) adalah suatu cara yang 

digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk arsip, 

dokumen, buku, tulisan angka ataupun gambar berupa laporan serta 

keterangan yang sekiranya dapat mendukung penelitian. Dokumentasi 

digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah unutk 

menentukan data dibtuhkan atau tidak. Pada penelitian ini dokumentasi 

dapat berupa arsip dari Posyandu Lansia Pandanwangi, Blimbing, Kota 

Malang mengenai informasi anggota populasi meliputi usia, jenis kelamin 

dan lainnya, dapat pula berupa kartu posyandu untuk mengetahui dan 

mengambil data. 

2. Indeks Barthel 

Indeks barthel merupakan skala ordinal dengan skor 0 (total 

dependent) sampai 100 (total independent). Terdapat 10 item meliputi 

makan, mandi, berhias, berpakaian, kontrol kandung kencing, kontrol anus, 
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toileting, transfer kursi/tempat tidur, mobilitas dan naik tangga. Dalam 

penilaiannya skor yang berkisar antara 0-100 yang diinterpretasikan ke 

dalam lima tafsiran, yang paling banyak digunakan adalah Shah et al 

(1989) yaitu 0-20 Dependen Total, 21-60 Dependen Berat, 61-90 

Dependen Sedang, 91-99 Dependen Ringan, 100 Independen/Mandiri. 

Namun pada penelitian ini hanya meneliti pada sampel yang 

Independen/Mandiri hingga Dependen sedang. 

Indeks Barthel mengukur kemandirian fungsional seseorang dalam 

hal perawatan diri dan mobilitas. Mao et al dalam Suparyanto (2012), 

mengungkapkan bahwa Indeks Barthel dapat digunakan sebagai kriteria 

dalam menilai kemampuan fungsional bagi yang mengalami gangguan 

keseimbangan. 

Peneliti tidak melakukan uji validitas karena Indeks Barthel telah 

diakui validitasnya. Indeks Barthel telah menunjukkan keandalan yang 

tinggi interrator (0,95) dan uji reliabilitas tes ulang (0,89) serta korelasi 

yang tinggi (0,74-0,8) dengan ukuran lain cacat fisik. Pada penelitian 

Agung (2006) yang mendapatkan hasil bahwa Kuesioner ADL Barthel 

merupakan instrumen ukur yang andal dan sahih serta dapat digunakan 

untuk mengukur status fungsional dasar usia lanjut Indonesia.  

3. Time Up and Go Test (TUG) 

Time Up and Go Test untuk mengetahui status keseimbangan 

postural dinamis (Indarwati, 2008). Instrumen penelitian Timed Up Go Test 

diukur menggunakan stopwatch, selain itu dibutuhkan kursi sandaran 

dengan pegangan tangan dan alat bantu berjalan apabila dibutuhkan. Time 

Up and Go Test merupakan tes sederhana yang digunakan untuk menilai 
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mobilitas seseorang karena membutuhkan keseimbangan dinamis. Pada tes 

ini pengukuran dilakukan untuk melihat waktu yang dibutuhkan seseorang 

mulai dari bangkit dari kursi, berjalan tiga meter, berbalik melewati corn, 

berjalan kembali ke kursi, dan duduk kembali. Selama pengujian, 

diharapkan untuk menggunakan alas kaki seperti biasa yang digunakan dan 

menggunakan alat bantu mobilitas yang biasanya dibutuhkan. 

TUG telah memenuhi kriteria sebagai alat ukur keseimbangan yang 

baik karena TUG valid, reliable dan efisien. TUG valid karena memiliki 

korelasi yang kuat. TUG reliable karena nilai intrarater reliability dan 

interreter reliability baik. TUG efisien karena mudah dilaksanakan, tidak 

membutuhkan peralatan yang banyak dan membutuhkan waktu yang relatif 

singkat (Alviah, 2016). 

J. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan proses pendekatan dan proses 

pengumpulan karakteristik subjek yang diperlukan dalam penelitian agar 

didapatkan sesuai dengan karakter yang diinginkan (Nursalam, 2008). 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data antara lain sebagai 

berikut: 

1. Tahap Persiapan 

a. Menyusun proposal penelitian. 

b. Melakukan studi pendahuluan mengenai informasi lansia yang berada 

di Posyandu Lansia Puskesmas Pandanwangi Blimbing, Kota Malang.  

c. Sebelum melakukan pengumpulan data, peneliti mengajukan surat 

permohonan ijin kepada Kepala Prodi Fisioterapi Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. 
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d. Setelah mendapat surat permohonan ijin dari Kepala Prodi Fisioterapi 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang, peneliti 

mengajukan permohonan ijin ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kota Malang dengan melampirkan surat dari Kepala Prodi, proposal, 

photocopy Kartu tanda Penduduk (KTP) dan mengisi berkas atau 

persyaratan yang ditentukan. 

e. Setelah mendapatkan surat perijinan dari Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kota Malang kemudian surat perijinan diajukan ke UPT. 

Puskesmas Pandanwangi Blimbing, Kota Malang. 

f. Mempersiapkan instrumen penelitian yang akan digunakan seperti 

lembar kuesioner Indeks Barthel, serta alat-alat yang dibutuhkan dalam 

pengujian keseimbangan pada responden yang akan diuji. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan penelitian yang akan 

dilakukan. 

b. Permintaan persetujuan responden (inform consent) dengan diberi 

penjelasan secara lisan dan tertulis tentang tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, prosedur penelitian dan hak responden. 

c. Data mengenai nama,umur, alamat serta karakteristik yang dibutuhkan 

seperti riwayat jatuh dan riwayat penyakit ditanyakan kepada 

responden. 

d. Menjelaskan kepada responden tentang item-item yang ada pada 

kuesioner Indeks Barthel tersebut.  
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e. Lembar kuesioner diisi dengan melakukan wawancara antara 

responden dan peneliti untuk meminimalisir kesalahan mengenai 

pemahaman terutama bagi responden yang tidak bisa membaca. 

f. Mengumpulkan lembar kuesioner. 

g. Melakukan observasi langsung kepada responden dalam mengukur 

keseimbangan tubuh menggunakan Time Up and Go Test (TUG). 

h. Mendapatkan hasil dari Time Up and Go Test (TUG). 

i. Mengucapkan terimakasih kepada responden atas kerjasamanya.  

3. Tahap Pengumpulan Data 

a. Editing   

Pemeriksaan kembali kebenaran data yang telah dukumpulkan atau 

biasa disebut dengan proses editing, daftar pertanyaan dan hasil dari 

wawancara serta observasi perlu dibaca kembali dan diperbaiki untuk 

mendapatkan hasil yang baik tanpa adanya keraguan. Editing data 

dilakukan pada tahap pegumpulan data atau setelah data- data terkumpul.  

b. Coding    

Pemberian kode (Coding) pada beberapa data bertujuan untuk 

mempermudah dalam menganalisa. 

c. Entry Data  (Membuat Tabulasi)  

Memasukkan data ke dalam tabel-tabel, dan mengatur angka-

angka agar dapat dihitung jumlah dalam berbagai kategori disebut dengan 

entry data. Peneliti melakukan entry data dengan memasukkan nama 

inisial responden, nomor urut responden, usia, jenis kelamin, riwayat 

jatuh, riwayat penyakit serta hasil pengukuran-pengukuran atau tes yang 

dilakukan.  
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K. Analisis Data 

1. Analisa Univariat 

 Analisa ini dilakukan untuk melihat distribusi frekuensi dan 

persentase dari setiap variabel yang dikehendaki dari tabel distribusi 

(Defriyan, 2011). Analisis univariat pada penelitian ini meliputi usia, 

jenis kelamin, riwayat jatuh, dan riwayat penyakit. 

2. Analisa Bivariat 

 Analisis bivariat digunakan untuk menganalisa hubungan activity 

of daily living (ADL) dengan keseimbangan tubuh pada lansia di 

Posyandu Lansia Pandanwangi Blimbing, Kota Malang.  

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas adalah sebagai pengujian tentang 

kenormalan distribusi data. Analisis statistik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji Kolmogorof-Smirnov dikarenakan sampel 

yang didapatkan ≥50. yang dibantu dengan program SPSS. Dalam 

pengujian normalitas, peneliti menggunakan parameter nilai 

probabilitas (sig) dengan ketentuan jika nilai probabilitas (sig) 

>0,05 maka data terdistribusi secara normal. Sementara jika nilai 

probabilitas (sig) <0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi secara 

normal. 

b. Uji Hipotesis 

 Uji hipotesa pada penelitian ini menggunakan Rank 

Spearmen yang dibantu menggunakan program SPSS sebab data 

terdistribusi tidak normal. Uji Hipotesa ini dilakukan setelah 

pengujian normalitas data.  
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 Rank-Spearman tidak memerlukan data dengan distribusi 

normal. Uji Rank Spearman digunakan untuk menguji hipotesi pada 

korelasi dengan skala pengukuran variabel minimal ordinal. Dalam 

Uji Rank Spearman, skala data untuk kedua variabel yang akan 

dikorelasikan dapat berasal dari skala yang berbeda (skala data 

ordinal dikorelasikan dengan skala data numerik) atau dapat pula 

data dengan skala yang sama misalnya skala data ordinal 

dikorelasikan dengan skala data ordinal. 

 Penggunaan uji Rank Spreaman bertujuan untuk mencari 

hubungan activity of daily living (ADL) dengan keseimbangan 

tubuh pada lansia di Posyandu Lansia Pandanwangi Blimbing, Kota 

Malang. Batas kemaknaan pada uji ini adalah dengan p value ≤0,05 

yang berarti bahwa ada hubungan yang bermakna secara statistik 

(H0 ditolak dan H1 diterima), apabila p value >0,05 berarti tidak ada 

hubungan yang bermakna secara statistik (H0 diterima dan H1 

ditolak). 
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