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BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain

pre-eksperimental pendekatan secara prospektif, dengan desain One-Group

pre-post test design. Penelitian ini memiliki ciri ciri hubungan sebab akibat dengan

melibatkan satu kelompok subjek. Kelompok subjek sebelum diobaservasi

dilakukan intervensi dahulu, kemudian dilakukan observasi lagi setelah dilakukan

intervensi. Dengan melakukan hal tersebut hasil yang di dapat lebih akurat, karena

dapat dibandingkan saat sebelum diberikan perlakuan dan sesudah diberikan

perlakuan pada kelompok tersebut (Nursalam, 2008). Pada penelitian ini seluruh

sample yang sudah memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi dipalpasi, diukur denyut

nadi istirahat terlebih dahulu. Kelompok sampel dilakukan pre-test atau tes pertama

untuk mengetahui jumlah denyut sebelum diberikan intervensi (Q1) setelah itu

sampel diberikan perlakuan dengan brisk walking exercise sebanyak 3x seminggu

selama 4 minggu. Setelah dilakukan intervensi, kelompok sampel dilanjutkan ke

tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan post-test atau tes akhir (Q2) untuk mengukur

denyut nadi istirahat setelah diberikan perlakuan.

Bagan 4.1 Desain Penelitian One Group Pre-Test Post-Test Design

P S Q1 T Q2
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Keterangan :

P = Populasi

S = Sampel

Q1 = Penilaian denyut nadi istirahat pada lansia hipertensi ringan sebelum dilakukan

intervensi dengan menggunakan brisk walking exercise (pre-test)

T = Pemberian intervensi terhadap sampel berupa brisk walking exercise

Q2 = Penilaian denyut nadi istirahat pada lansia hipertensi ringan sesudah dilakukan

intervensi dengan menggunakan brisk walking exercise (post-test)
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B. Kerangka Kerja Penelitian (Frame Work)

Kerangka kerja penelitian pengaruh brisk walking exercise terhadap denyut

nadi istirahat pada lansia di Posyandu Lansia Rampal Celaket.

Bagan 4.2 Kerangka Penelitian

Shapiro-Wilk dan Paired T-test

H0 : Tidak ada pengaruh brisk
walking exercise terhadap denyut
nadi istirahat pada pasien lansia
hipertensi ringan di Posyandu
Rampat Celaket.

H1 : Ada pengaruh brisk walking
exercise terhadap denyut nadi
istirahat pada pasien lansia hipertensi
ringan di Posyandu Rampat Celaket.

Desain Penelitian: One Group Pre-Test Post-Test Design

Populasi: Pasien Lansia di Posyandu Lansia Rampal Celaket.

Teknik Sampling: purposive sampling

Variabel Independen Variabel Dependen

Denyut nadi istirahat

Skala : Rasio

Instrumen : SOP Denyut
Nadi Istirahat

Brisk walking exercise

Instrumen : SOP Brisk
Walking Exercise
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C. Populasi, Sampel dan Sampling

1. Populasi

Populasi adalah total keseluruhan dari sumber data yang dibutuhkan pada

suatu penelitian (Saryono dan Anggraeni, 2013). Populasi dalam penelitian ini

terdiri dari setiap subject (manusia) yang telah memenuhi kriteria yang

ditetapkan. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pasien lansia di

Posyandu Lansia Rampal Celaket.

2. Sampel

Sampel yaitu bagian dari populasi yang mewakili dari populasi tersebut

(Saryono dan Anggraeni, 2013). Dalam penelitian ini yang menjadi sampel

merupakan pasien lansia di Posyandu Lansia Rampal Celaket yang memenuhi

kriteria inklusi dan ekslusi.

3. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

Non-probability Sampling Design yaitu dengan menggunakan purposive

sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang

tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota

populasi untuk memilih peneliti untuk dijadikan sampel dan purposive sampling

adalah teknik pengambilan sampel dengan beberapa kriteria tertentu yang sudah

ditetapkan oleh peneliti (Saryono dan Anggraeni, 2013).

a. Inklusi

Kriteria inklusi adalah kriteria dimana subjek penelitian memenuhi syarat

sebagai sampel (Saryono dan Anggraeni, 2013).
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Kriteria inklusi dalam penelitian ini yaitu:

1) Rentang usia 60-74 tahun

2) Bersedia menjadi responden penelitian

3) Mampu mengikuti intruksi dan bersikap kooperatif pada saat penelitian

4) Lansia dengan hipertensi ringan

5) Lansia denyut nadi istirahat 79 - 100

b Kriteria eksklusi pengambilan sampel :

1) Tidak hadir saat pre-test dan post-test

2) Mengalami penyakit kardio yang berat contohnya angina, artery coroner,

aneurisma, penyakit jantung rematik, endokarditis, penyakit arteri perifer

(PAP)

3) Konsumsi obat captopril, ramipril, losartan, heparin, warfarin, aspirin,

clopidrogel, amlodipine, nifedipine, metoprolol, bisoprolol, atorvastatin,

digoxin, nitrogliserin, isosorbide dinitrate.

c. Kriteria pengguguran (dropout) pengambilan sampel :

1) Responden tidak mengikuti latihan lebih dari 3x berturut-turut.

2) Responden mengundurkan diri sebagai sampel, karena alasan tertentu.

D. Variabel Penelitian

Variabel penelitian meliputi ciri atau ukuran yang ada pada objek penelitian baik

bersifat nyata (fisik) atau tidak nyata (psikis), tetapi ada pengertian lain yaitu sesuatu

yang digunakan sebagai sifat, ciri-ciri, atau ukuran yang dimiliki oleh penelitian dari

sebuah teori (Suyanto, 2011). Variabel yang terdapat dalam penelitian ini ada dua

yaitu variabel independent dan variabel dependent.

https://www.alodokter.com/ramipril
https://www.alodokter.com/aspirin
https://www.alodokter.com/bisoprolol
https://www.alodokter.com/digoxin
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1. Variabel independent (bebas)

Variabel independent adalah variabel yang mempengaruhi atau menentukan

variabel terikat (Saryono dan Anggraeni, 2013). Pada penelitian ini variabel

independent -nya adalah exercise dengan metode brisk walking exercise.

2. Variabel dependent (terikat)

Variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi (Saryono dan Anggraeni,

2013). Pada penelitian ini variabel dependent -nya adalah lansia dengan denyut

nadi istirahat.

E. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini memerlukan definisi operasional supaya ada

batasan-batasan yang konkrit. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian

ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Definisi Operasional

No. Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Skala Data

1. Variabel
Independen

brisk
walking
exercise

Pemberian exercise
dengan menggunakan
metode brisk walking
exercise.

Latihan jalan cepat
dilakukan dengan
frekuensi 3 kali dalam 1
minggu

SOP -

2. Variabel
Dependen
denyut nadi
istirahat

Pengukuran yang teraba
pada arteri radialis bila
darah di pompa keluar
jantung. Arteri radialis
ini mudah diraba.

Palpasi Rasio
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F. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di RW 05 Posyandu Lansia Rampal Celaket

G. Waktu penelitian

Penelitian dilakukan selama 4 minggu dengan frekuensi 3 kali seminggu pada

tanggal 01 Februari 2019 – 28 Februari 2019.

H. Etika Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti mengajukan permohonan izin

kepada pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan melakukan

penelitian di Posyandu Lansia Rampal Celaket, kemudian melakukan penelitian

dengan menekankan masalah etika yang meliputi (Saryono dan Anggraeni, 2013).

1. Lembar Persetujuan Penelitian (Informed Concent).

Informed concent adalah bentuk surat persetujuan antara peneliti dengan

responden peneliti dengan memberikan lembar persetujuan Informed Concent

tersebut diberikan kepada responden sebelum pelaksanaan penelitian dengan

tujuan subjek mengetahui arti, maksud dan tujuan penelitian serta dampak

terhadap subjek penelitian selama pengumpulan data. Jika subjek bersedia atau

mau diteliti maka responden harus menandatangani lembar persetujuan dan

apabila bila subjek tidak setuju atau bersedia, maka peneliti harus menghormati

keputusan tersebut (Hidayat, 2009)

2. Tanpa Nama (Annonimity)

Annonimity adalah etika dalam penelitian dengan tidak mecantumkan nama

respondent pada lembar alat ukur. Hanya ada inisial atau kode pada lembar data.

Untuk menjaga kerahasiaan identitas responden, peneliti tidak boleh
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mencantumkan nama dari responden secara lengkap pada lembar data atau lembar

observasi (Hidayat, 2009).

3. Kerahasiaan (confidentiality)

Confidentiality adalah etika yang menuntut jaminan kerahasiaan hasil

penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah lainnya. Semua informasi

yang telah dikumpulkan harus dijamin kerahasiaannya oleh peneliti (Hidayat,

2009).

4. Kejujuran (Veracity)

Jujur dalam pengumpulan data, pengumpulan bahan pustaka, pelaksanaan

metode serta prosedur penelitian, dan juga publikasi hasil. Jujur pada kekurangan

atau kegagalan pada metode yang diterapkan (Hidayat, 2009).

I. Instrumen Penelitian

1. SOP

Standar Operasional Prosedur yaitu pedoman operasional pelaksanaan

dalam penelitian. Pada penelitian ini standar operasional yang dibutuhkan

adalah SOP pelaksanaan Brisk Walking Exercise pada lansia hipertensi ringan

di Posyandu Lansia Rampal Celaket.

2. Denyut nadi istirahat

Instrumen penelitian yang peneliti gunakan untuk mengukur denyut nadi

istirahat pada lansia hipertensi ringan di Posyandu Lansia Rampal Celaket

adalah : Palpasi
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J. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan untuk

mengumpulkan data. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah sebagai

berikut :

1. Tahap persiapan

a. Menyusun proposal penelitian.

b. Melakukan Studi pendahuluan di Dinas Kesehatan Kota Malang.

c. Mempersiapkan surat perijinan penelitian yang akan disampaikan kepada pihak

yang berkepentingan yaitu untuk Kepala Posyandu Lansia Rampal Celaket dan

Ketua Posyandu Lansia

d. Mempersiapkan alat dan instrumen penelitian yang akan digunkan penelitian

untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan menggunakan informed consent,

serta alat dan tempat untuk melakukan intervensi.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Menyiapkan lembar pengukuran dan metode latihan

b. Koordinasi dengan Ketua Posyandu Lansia Rampal Celaket.

c. Memastikan bahwa sampel bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian

dengan memberikan surat persetujuan. Jika responden setuju, maka selanjutnya

peneliti menjelaskan untuk menjamin kerahasiaan data dari responden.

d. Mengumpulkan responden dalam satu tempat.

e. Mengukur tingkat denyut nadi istirahat responden sebelum diberikan intervensi

dengan palpasi.

f. Memberikan intervensi Brisk Waking Exercise kepada responden.
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g.Mengukur tingkat denyut nadi istirahat responden sesudah diberikan intervensi

dengan palpasi.

h. Menganalisis pengaruh sebelum dan sesudah diberikan Brisk Waking Exercise

terhadap denyut nadi istirahat pada lansia.

3. Tahap Pengolahan Data

a. Editing

Editing adalah memeriksa kembali kebenaran data yang dikumpulkan atau

yang diperoleh. Editing data bisa dilakukan saat pengumpulan data atau setelah

data terkumpul (Hidayat, 2009).

b. Coding

Coding adalah kegiatan pemberian kode pada data yang terdiri atas

beberapa kategori. Code yang diberikan adalah kode angka dan huruf untuk

membedakan sampel sebelum atau setelah intervensi brisk walking exercise

(Hidayat, 2009).

c. Entry Data

Entry data adalah memasukkan data, kemudian diolah menjadi distribusi

frequensi sederhana atau bisa juga dengan membuat tabel kontingensi (Hidayat,

2009). Peneliti melakukan entry data dengan memasukkan inisial nama

responden, usia, pekerjaan, jenis kelamin, hipertensi ringan, dan pengukuran

denyut nadi istirahat, sebelum melakukan intervensi brisk walking exercise

d. Melakukan Teknik Analisis

Penelitian analisis menggunakan statistika interferensial. Stastistika

inferensial adalah stastistika yang digunakan untuk mengumpulkan populasi
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(parameter) berdasarkan sampel atau biasa disebut dengan proses generalisasi

dan inferensial (Hidayat, 2009). Pada penelitian ini teknik analisa data yang

digunakan yaitu teknik univariat dan bivariat (Uji paired t test).

K. Analisa Data

Analisis data adalah cara mengola data menjadi informasi sehingga karakteristik

data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama

masalah yang berkaitan dengan penelitian (Saryono dan Anggraeni, 2013).

1. Analisa Univariat

Analisa univariat bertujuan menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik

pada setiap variabel penelitian (Saryono dan Anggraeni, 2013). Pada penelitian ini

meliputi distribusi usia, jenis kelamin, pekerjaan.

2. Analisa Bivariat

a. Uji Normalitas

Sebelum dilakukan analisis data dengan menggunakan paired t test, data

terlebih dahulu akan diuji normalitas. Tujuan dari uji normalitas yaitu untuk

mengetahui apakah distribusi data tersebut mendekati nilai normal atau tidak

(Saryono dan Anggraeni, 2013). Uji normalitas data menggunakan program SPSS

dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk yang digunakan jika jumlah data kurang

dari 50. Dasar pengambilan keputusan, yaitu :

1) Jika nilai ≤ 0,05 maka H0 ditolak = tidak berdistribusi normal

2) Jika nilai > 0,05 maka H0 diterima = data berdistribusi normal
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b. Uji Statistika

Data berdistribusi normal maka uji statistik parametrik yang digunakan yaitu

Paired Sample T-test. Paired Sample T-test digunakan menghitung hasil

perubahan denyut nadi istirahat sebelum dan sesudah diberikan brisk waking

exercise. Dasar pengambilan pengujian data menggunakan Paired Sample T-test

berdasarkan perbandingan probabilitas dengan tingkat signifikansi (α = 0,05) :

1.) Jika nilai P ≥ 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak

2.) Jika nilai P <0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima


