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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah semua perencanaan yang dibuat untuk 

menjawab pertanyaan penelitian dan mengantisipasi adanya beberapa kesulitan 

yang mungkin terjadi selama proses penelitian (Sugiyono, 2010). 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimental, dengan metode 

quasi eksperimental karena dalam penelitian ini peneliti tidak dapat 

mengendalikan sampel sepenuhnya. Sedangkan untuk desain penelitiannya 

menggunakan non equivalen group desain yang terdiri dari dua kelompok yaitu 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dimana sebelum melakukan 

intervensi kedua kelompok tersebut diberikan pre-test dan setelah intervensi 

diberikan post-test (Sugiyono, 2015). 

Pada penelitian ini terdapat 2 kelompok penelitian yaitu kelompok I 

(eksperimen) diberikan kombinasi SEB exercise dan Chair exercise dan kelompok 

II (kontrol) di berikan intervensi Chair exercise. Sebelum diberikan intervensi 

kedua kelompok sampel diukur tingkat tekanan darahnya dengan menggunakan 

Sphymomanometer yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Setelah 

melakukan intervensi selama 3 minggu dengan frekuensi 1 minggu 3 kali dan 

waktu 30 - 45 menit, kedua kelompok akan diukur kembali tingkat tekanan 

darahnya dengan menggunakan Sphymomanometer. Berikut ini merupakan desain 

penelitian non equivalen group desain. 
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Bagan 4.1 Non Equivalen Group Design 

(Sugiyono, 2015) 

Keterangan : 

Pretest   : Pengukuran tekanan darah sebelum perlakuan 

Perlakuan 1  : Pemberian kombinasi SEB exercise dan Chair Exercise 

Perlakuan 2 : Pemberian Chair Exercise 

Post tes : Pengukuran tekanan darah sesudah perlakuan 

B. Variabel Penelitian 

Variabel adalah ukuran atau ciri yang dimiliki oleh suatu kelompok dan 

ciri tersebut berbeda dengan ciri kelompok yang lain (Notoatmojo, 2012). Dalam 

penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu: 

1. Variabel terikat (dependen) adalah variabel yang nilainya dapat dipengaruhi 

oleh variabel lain. Variabel terikat biasanya diamati dan diukur untuk 

menentukan ada tidaknya hubungan atau pengaruh dari variabel lain 

(Nursalam, 2015). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Senior Elastic 

Band Exercise dan Chair Exercise 

2. Variabel bebas (independen) adalah variabel yang dapat mempengaruhi atau 

nilainya menentukan variabel lain. Variabel bebas biasanya diamati, 

dimanipulasi, dan diukur untuk diketahui adanya hubungan atau pengaruh 
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dengan variabel lain (Nursalam, 2015). Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah peningkatan tekanan darah 

C. Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian adalah kegiatan awal penelitian yang terdiri dari 

langkah-langkah dalam aktifitas kelompok ilmiah (Suryawan, 2014). Berikut ini 

merupakan kerangka penelitian yang akan dilakukan: 
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Bagan 4.2 :  Kerangka Penelitian 

D. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

Variabel Dependen Variabel Independen 

Sampel: diambil sesuai kriteria inklusi dan eksklusi 

Teknik Sampling: Purposive sampling 

Populasi: Lansia di Desa Besuki 

Analisa Data : Uji Wilcoxon Sign Ranked Test, Uji Mann Whiteney U Test 

Penurunan Tekanan Darah SEB exercise , Chair 

exercise 

dan Senam Tai Chi 

 

Instrumen: 

Sphymomanometer 

Skala: Rasio  

Hasil: Penurunan Tekanan Darah Pada Lansia 

Instrumen: Standar 

Operasional Prosedur 

(SOP) 

H0: 

 

Tidak terdapat perbandingan 

kombinasi Senior Elastic Band 

dan Chair Exercise terhadap 

penurunan tekanan darah pada 

lansia di Desa Besuki 

 

H1: 

 

Terdapat perbandingan 

kombinasi Senior Elastic Band 

dan Chair Exercise terhadap 

penurunan tekanan darah pada 

lansia di Desa Besuki 
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peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2015). Populasi dalam penelitian ini adalah lansia yang ada Desa Besuki 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2015). Sampel dalam penelitian ini adalah lansia 

yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kemudian nantinya akan 

dibagi menjadi dua kelompok penelitian. 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel (Sugiyono, 

2015). Teknik sampling yang digunakan peneliti adalah non probability sampling 

dengan bentuk purposive sampling. Pengambilan sampel ini berdasarkan 

pertimbangan tertentu yang dibuat sendiri oleh peneliti (Notoatmodjo, 2012). 

Berikut ini kriteria inklusi dan eksklusi untuk menjadi sampel penelitian. 

a. Kriteria Inklusi 

1. Mempunyai resiko tekanan darah tinggi >120/80 

2. Usia > 50 tahun. 

3. Tidak sedang melakukan terapi lain seperti senam dan lain lain. 

4. Dapat berkomunikasi dengan baik. 

5. Bersedia menjadi responden dan mengikuti penelitian sampai selesai. 

b. Kriteria Eksklusi 

1. Lansia yang tidak mampu melakukan aktivitas secara mandiri 

2. Lansia yang mengalami gangguan pada vertebrae serius seperti HNP 

dan Spondilosis 

3. Lansia yang mengalami cidera fraktur serius minimal sudah 2 tahun 
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4. Lansia yang mengalami gangguan neurologi seperti Stroke, Parkinson, 

dan Alzheimer 

c. Dropout 

1. Responden tidak mengikuti intervensi sebanyak 3x secara berturut - 

turut. 

2. Responden melanggar prosedur yang telah ditetapkan oleh peneliti. 

E. Definisi Operasional  

Definisi operasional adalah poin yang mendefinisikan variabel secara 

operasional berdasarkan karakteristik yang akan diamati, dimana memungkinkan 

peneliti untuk melakukan pengamatan atau observasi secara cermat terhadap suatu 

objek yang akan diteliti (Nursalam, 2015). 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 
NO Variabel Definisi Operasional Instrumen Skala Data 

1. V. 

Independen 

SEB 

Exercise 

Senior Elastic Band 

Exercise dilakukan selama 

kurang lebih 40 menit 

dengan rincian kegiatan 12 

menit untuk gerakan 

warming up, 10 menit 

untuk gerakan aerobic 

motions dan 18 menit 

untuk gerakan static 

stretching. Senior Elastic 

Band Exercise terdiri dari 

20 gerakan dengan rincian 

7 gerakan warming up, 7 

gerakan aerobic motion 

dan 6 gerakan static 

stretching.  

Standar 

Operasiona

l Prosedur 

(SOP) 

 

 

- 
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 Chair 

Exercise 

Chair exercise terdiri dari 

7 tahapan gerakan yaitu 

warming up / get moving, 

mobility, muscle warming, 

stretches, re – warmer, 

strengthening exercise, 

cooling down yang dimana 

setiap gerakan memiliki 

hitungan waktu dan jumlah 

gerakan dari masing 

masing tahapan. Dosis 10 

menit dilakukan dalam 

seminggu 

Standar 

Operasiona

l Prosedur 

(SOP) 

- 

2. V. 

Dependen 

Tingkat 

Tekanan 

Darah 

Tekanan darah adalah gaya 

(dorongan) darah ke dinding 

arteri saat darah di pompa 

keluar dari jantung ke 

seluruh tubuh dan memegang 

peran penting atas cepat 

lambatnya suplai darah ke 

seluruh tubuh. 

Alat yang 

digunakan : 

Sphygmom

anometer. 

 

Rasio Ordinal 

a. Normal : <120 - 

<80mmHg 

b. Prehipertensi : 

120 – 139  -  80 – 

89 mmHg 

c. Hipertensi stage 

1 : 140 – 159  -  

90 – 99 

Hipertensi stage 2 : >160 

- >100 mmHg 

 

F. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Besuki, dikarenakan di desa tersebut terdapat 

banyak lansia yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti 

sehingga dapat dijadikan sebagai responden penelitian. 

G. Waktu Penelitian 

Peneliti melakukan persiapan untuk melakukan penelitian pada bulan Januari 

2019, kemudian melaksanakan penelitian pada bulan Februari 2019, dan untuk 

pembuatan laporan penelitian pada bulan Maret 2019. 

H. Etika Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan subjek manusia sehingga peneliti 

harus memahami prinsip-prinsip dalam etika penelitian. Maka dalam penelitian ini 

peneliti harus menekankan masalah etika penelitian yang meliputi : 
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1. Lembar Persetujuan Menjadi Responden (Informed Consent) 

Sebelum melakukan pengambilan data penelitian, peneliti memberikan 

penjelasan ke calon responden tentang tujuan dan manfaat penelitian yang akan 

dilakukan. Apabila calon responden bersedia untuk diteliti maka calon 

responden harus menandatangani lembar persetujuan menjadi responden 

penelitian yang telah disiapkan peneliti, dan apabila calon responden tidak 

bersedia menjadi responden penelitian maka peneliti tidak boleh memaksa dan 

harus tetap menghormati keputusan calon responden. Ketika proses pengisian 

kuesioner dijalankan dan responden ingin mengundurkan diri maka kuesioner 

tersebut tidak akan dimasukkan dalam pengolahan data. 

2. Tanpa Nama (Anonymity) 

Dalam pengolahan data peneliti tidak mencantumkan nama responden tetapi 

hanya menggunakan nomor atau kode responden untuk menjaga kerahasiaan 

identitas responden. 

3. Kerahasiaan (Confidentiality) 

Peneliti menjamin kerahasian semua informasi serta data yang didapat  dari 

responden, kemudian setelah semua informasi dan data selesai digunakan maka 

akan dimusnahkan dengan cara dibakar. 

I. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini instrumen yang digunakan adalah lembar Inform 

Consent. Lembar inform consent digunakan sebagai lembar persetujuan atau 

kesediaan calon responden untuk menjadi responden penelitian dan kemudian 

peneliti akan menggunakan alat ukur tekanan daraha berupa Sphygmomanometer 

yaitu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat tekanan darah 

Prosedur pelaksanaan tensi menggunakan alat Sphygmomanometer , yaitu: 
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a. Tujuan 

Sebagai alat yang digunakan untuk mengukur tingkat tekanan darah yang 

dialami individu. 

b. Persiapan Alat 

1. Alat untuk mengukur Tekanan darah : Tensi Meter 

2. Alat tulis. 

3. Kursi 

4. Elastic Band 

c. Petunjuk Pengisian 

1. Peneliti mengajukan permohonan untuk melakukan penelitian dan jika telah 

disetujui peneliti melakukan pendataan calon responden yang sesuai dengan 

kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan oleh peneliti. 

2. Peneliti menjelaskan tujuan dan prosedur penelitian pada calon responden yang 

sesuai dengan kriteria. Kemudian jika calon responden bersedia menjadi 

responden penelitian maka peneliti memberikan lembar Informed Consent pada 

responden untuk ditandatangani. 

3. Peneliti menjelaskan prosedur melakukan Sphymomanometer (Tensi Meter) , 

serta peneliti menghitung tekanan darah para peserta yang akan di pilih 

menjadi responden 

4. Menghitung Skala Tekanan Darah 

Tingkatan tekanan daraha  pada instrumen ini digolongkan dalam kategori 

Normal : <120 - <80mmHg , Prehipertensi : 120 – 139  -  80 – 89 mmHg , Hipertensi 

stage 1 : 140 – 159  -  90 – 99 mmHg , Hipertensi stage 2 : >160 - >100 mmHg. 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data 
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(Sugiyono, 2015). Langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti dalam 

penelitian ini meliputi beberapa tahapan, diantara: 

1. Persiapan Penelitian 

Sebelum melakukan pengambilan data peneliti menyiapkan surat 

perijinan dari Universitas Muhammadiyah Malang untuk melakukan penelitian. 

Kemudian, peneliti melakukan kunjungan ke desa untuk menjelaskan prosedur 

penelitian yang akan dilaksanakan dengan membawa surat ijin yang telah 

disiapkan. 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Proses pengambilan data menggunakan alat pengukur tekanan darah 

yaitu Sphymomanometer atau tensi meter dengan cara responden diposisikan 

duduk senyaman mungkin lalu alat di pasangkan pada lengan pasien , hitung 

hasil pengukuran tekanan darah sistole dan tekanan darah diastole. 

Setelah kuesioner selesai diisi, peneliti memeriksa kuesioner kembali 

untuk memastikan data sudah lengkap dan tidak ada yang terlewatkan. Jika ada 

data yang belum lengkap, maka pada saat itu juga dikembalikan ke responden 

untuk dilengkapi. 

Setelah data lengkap peneliti melakukan intervensi selama 3 kali 

seminggu dalam 3 minggu dan setelah intervensi dilakukan pengukuran tingkat 

tekanan daraha kembali dengan menggunakan alat ukur tensi meter atau 

Sphygmomanometer. 

3. Pengolahan Data 

Pada tahap pengolahan data peneliti melakukan pengolahan melalui 

beberapa tahap diantaranya tahap editing, coading, entry, dan tabulating 

(Notoatmojo, 2012). 
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a. Editing 

Editing digunakan untuk memeriksa kembali ketepatan dan 

kelengkapan data yang diperoleh. Kegiatan dalam editing meliputi 

pengecekan kelengkapan isi data, relevansi, dan konsistensi jawaban. 

Kelengkapan data responden diperiksa dengan cara memastikan jumlah 

kuesioner yang terkumpul telah memenuhi jumlah sampel yang ditentukan. 

Relevansi dan konsistensi jawaban responden diperiksa dengan cara melihat 

apakah ada data yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan 

oleh peneliti. 

b. Coading 

Data yang telah diperoleh dan diperiksa kembali kelengkapannya 

kemudian diberi kode secara manual yang kemudian akan dimasukkan ke 

dalam program komputer. 

c. Entri 

Kegiatan memasukkan data yang telah diperiksa kelengkapannya ke 

dalam data base komputer dalam bentuk tabel dengan cara menghitung 

frekuensi data. Memasukkan data dapat dilakukan dengan cara manual atau 

dengan menggunakan aplikasi komputer yaitu SPSS.  

d. Tabulating 

Kegiatan memasukkan data dari lembar kuesioner yang 

dikelompokkan menurut jawaban yang diberikan, kemudian dihitung 

jumlahnya dan kemudian dimasukkan ke dalam tabel yang telah disiapkan. 

J. Analisa Data 

Analisa data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau 

sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah 
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mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi 

data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel 

yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 

2015). 

1. Analisa Univariat 

Analisa univariat adalah analis satu variabel yang digunakan untuk 

melihat distribusi disetiap variabel penelitian yang meliputi umur, jenis 

kelamin, dan pekerjaan (Rizal, 2017). 

2. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat ini digunakan untuk menganalisa hubungan antara 

variabel terikat dengan variabel bebas (Notoatmojo, 2012). Analisa 

bivariat dilakukan setelah semua data terkumpul yaitu data sebelum dan 

sesudah diberikan intervensi SEB exercise dan Chair Exercise 

a. Uji Normalitas 

Sebelum melakukan analisa data dengan uji hipotesa, data akan 

diuji normalitasnya terlebih dahulu. Tujuan dari uji normalitas ini sendiri 

untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mendekati distribusi 

normal atau tidak (Santoso, 2010). 

Uji normalitas dilakukan dengan aplikasi SPSS yang dimana dalam 

uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji 

Kolmogorov – Smirnov karena jumlah sampel yang diambil lebih dari 50 

orang ( > 50 orang). Dan hasil distribusi data di dapatkan tidak normal 

karena nilai p < 0.05 (Sugiyono, 2009). 
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b. Uji Hipotesa 

Pada uji hipotesa ini peneliti menggunakan uji hepotesa pada 

aplikasi SPSS dengan uji non – parametrik yaitu uji Wilcoxon Signed 

Ranked Test dan uji Mann Whiteney U Test. Uji Wilcoxon Signed 

Ranked Test pada uji untuk menguji perbandingan antara kelompok 

perlakuan (Kombinasi Senior Elastic Band Dan Chair Exercise) dan 

kelompok kontrol (Chair Exercise). Sedangkan uji Mann Whiteney U 

Test untuk menguji pengaruh exercise pada kelompok perlakuan 

(Kombinasi Senior Elastic Band Dan Chair Exercise) dan kelompok 

kontrol (Chair Exercise). Keputusan pengujian ini berdasarkan 

perbandingan probabilitas dengan tingkat signifikansi yaitu α = 0.05 

(nisfiannoor, 2009).  

Jika P < 0,05 maka H1 diterima dan H0 ditolak 

Jika P > 0,05 maka H1 ditolak dan H0 diterima 

 


