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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah suatu metode untuk memperoleh sumber 

informasi, data atau alat dalam pengujian hipotesa dan mengontrol variable 

penelitian (Yusuf, 2015). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 

purposive sampling yang menggunakan desain penelitian yaitu pre-

eksperimental dengan pendekatan one group pre-post test design. Ciri 

penelitian ini untuk melihat hubungan sebab akibat dengan melibatkan satu 

kelompok ekperimen tanpa disertai kelompok kontrol dalam jangka waktu 

tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan efektivitas chair 

based exercise terhadap tingkat kecemasan sebelum dan sesudah diberikan 

perlakuan tersebut pada lansia di Panti Jompo Griya Asih Lawang. Dilakukan 

selama 3 kali dalam seminggu selama 3 minggu. 

P 

Bagan 4.1 Desain Penelitian 

Keterangan : 

P : Populasi 

A : Sampel  

O1 : Pre-test sebelum diberikan intervensi chair based exercise 

menggunakan hamilton anxiety rating scale. 

O2 : Post-test sesudah diberikan intervensi chair based exercise 

menggunakan  hamilton anxiety rating scale. 

T : Perlakuan kelompok eksperimen berupa chair based exercise. 

A O1 T O2 

(pretest) (posttest) 
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B. Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian pengaruh chair based exercise terhadap tingkat 

kecemasan di Panti Jompo Griya Asih Lawang. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bagan 4.2 Kerangka penelitian 

Instrumen : SOP 

(standart operasional 

procedure) 

Skala Data : Ordinal 

 

H0 : Tidak ada pengaruh 

chair based exercise 

terhadap tingkat kecemasan 

pada lansia di Panti Jompo 

Griya Asih Lawang. 

 

H1 : Terdapat pengaruh 

chair based exercise 

terhadap tingkat kecemasan 

pada lansia di Panti Jompo 

Griya Asih Lawang. 

Analisis Data 

Tingkat 

Kecemasan 

Instrumen : 

Hamilton Anxiety 

Rating Scale 

Pre Eksperimental 

(one group pre-post test design) 

Populasi : Lansia di Panti Jompo Griya Asih Lawang 

 

Teknik Sampling : Purposive Sampling 

Variabel Independen Variabel Dependen 

Chair Based Exercise 
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C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi merupakan suatu objek dari keseluruhan sumber data yang 

diperlukan pada penelitian dengan mempunyai kualitas dan karakter 

tertentu yang ditetapkan peneliti (Saryono & Anggraeni, 2013). Populasi 

dari penelitian adalah lansia di Panti Jompo Griya Asih Lawang, Jawa 

Timur. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian kelompok kecil yang merupakan perwakilan 

populasi yang akan di teliti (Yusuf, 2015). Sampel dalam penelitian 

adalah lansia di Panti Jompo Griya Asih Lawang yang memenuhi kriteria 

inklusi. 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan suatu cara tertentu yang dilakukan untuk 

pengambilan sampel agar dapat mewakili populasi dan dapat 

menghasilkan penelitian yang valid. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian dengan menggunakan purposive sampling 

yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang sudah 

ditentukan oleh peneliti (Sugiyono, 2017). 

a. Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi adalah subjek penelitian yang dapat mewakili 

sampel penelitian yang memenuhi syarat sebagai sampel 

(Notoatmodjo, 2012). 

1. Terdata sebagai lansia di Panti Jompo Griya Asih Lawang. 
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2. Lansia berusia ≥ 60 tahun/usia lanjut/elderly age (WHO) 

dikarenakan lansia usia tersebut lebih cenderung mengalami 

kecemasan. 

3. Bersedia menjadi sampel dan kooperatif mengisi kuesioner. 

4. Memiliki kognitif yang baik yang diukur dengan MMSE. 

5. Mengalami kecemasan ringan dan sedang yang diukur dengan 

HARS. 

b. Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi adalah subjek yang tidak dapat menggantikan 

sampel dikarenakan tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan 

(Notoatmodjo, 2012). 

1. Mengkonsumsi obat-obatan sebagai doping. 

2. Responden kategori riwayat fraktur dan post operatif. 

c. Drop Out 

Kriteria pengguguran atau drop out (DO) adalah subjek yang tidak 

dapat melanjutkan sebagai sampel penelitian (Notoatmodjo, 2012) 

1. Responden tidak mengikuti prosedur yang sudah dibuat oleh 

peneliti dan tidak mengikuti treatment secara penuh. 

2. Responden menjalani terapi lain. 

3. Responden mengalami cidera yang dapat menganggu latihan 

dalam penelitian. 

D. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu ciri pada objek penelitian yang 

bersifat nyata atau tidak nyata namun beberapa penelitian lain menyebutkan 

bahwa suatu sifat atau ciri-ciri yang dimiliki oleh satuan peneliti dari konsep 
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teori tertentu (Notoatmojo, 2012). Dalam penelitian terdapat dua variabel 

yaitu variabel bebas dan variabel terikat.  

1. Variabel Independen (bebas) 

Variabel Independen adalah variabel yang nilainya mempengaruhi 

perubahan variabel lain (Sugiyono, 2017). Variabel bebas dalam penelitian 

adalah chair based exercise. 

2. Variabel Dependen (terikat) 

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi karena adanya variabel bebas atau independen (Sugiyono, 

2017). Variabel terikat dalam penelitian adalah tingkat kognitif dan tingkat 

kecemasan. 

 

E. Definisi Operasional 

Tabel 4.3 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional Instrumen 

Skala 

Data dan 

Hasil 

Ukur 

1. Independen/bebas 

(chair based 

exercise) 

Latihan fisik berbasis 

kursi dengan posisi 

duduk. 

Tujuan meningkatkan 

kekuatan otot, 

kardiorespirasi, 

fleksibilitas, 

keseimbnagan dan 

mengurangi respons 

emosional/kecemasan. 

Dosis 3 x seminggu 

selama 30 menit 

 

SOP 

(Standart 

Operasional 

Prosedure) 

- 

2. Dependen/terikat 

(tingkat kognitif) 

Pengukuran yang 

berkaitan dengan 

fungsi mental atau 

kognitif. 

MMSE 

(Mini-Mental 

State 

Examination) 

Ordinal 
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3. Dependen/terikat 

(tingkat 

kecemasan) 

Pengukuran yang 

berkaitan dengan 

perasaan tidak pasti 

dan tidak berdaya. 

Tujuan untuk 

mengukur fungsi 

mental khususnya 

kecemasan psikis dan 

somatic yang 

dilakukan sebelum 

dan sesudah perlakuan 

CBE menggunakan 

HARS. 

HARS 

(Hamilton 

Anxiety 

Rating Scale) 

Ordinal 

 

F. Tempat 

Penelitian dilakukan di Panti Jompo Griya Asih Lawang, pengambilan 

data dilakukan selama 3 minggu. 

G. Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilakukan sebanyak 3 kali dalam seminggu pada 

tanggal 4-23 Februari 2019. 

H. Etika Penelitian 

Subjek penelitian melibatkan manusia maka tidak diperkenankan 

apabila bertentangan dengan etika agar hak sampel dapat terlindungi dan 

sebagai berikut cara menggunakan etika dalam penelitian (Sugiyono, 2017) : 

1. Informed Consent (Lembar Pernyataan) 

Lembar penyataan adalah lembar persetujuan menjadi responden 

yang dibuktikan dengan penandatanganan lembar persetujuan agar 

mengetahui informasi tentang maksud dan tujuan peneliti. Segala bentuk 

keputusan dan hak responden, peneliti harus menghormati (Sugiyono, 

2017). 
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2. Confidentiality (Rahasia) 

Confidentiality adalah jaminan menjaga kenyamanan responden 

selama penelitian dengan bentuk menjaga kerahasiaan segala bentuk 

penelitian data responden yang disimpan sebagai hasil dokumen 

penelitian (informasi atau masalah terkait penelitian) oleh peneliti 

(Sugiyono, 2017). 

3. Anonimity (Tanpa Nama) 

Anonimity adalah suatu upaya dalam menjaga kerahasiaan identitas 

responden dan informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti agar tidak 

diperkenankan melakukan publikasi pada lembar pengumpulan data, hal 

ini dilakukan hanya dengan memberikan kode pada setiap responden 

(Sugiyono, 2017). 

I. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah HARS (Hamilton 

Anxiety Rating Scale) yang telah dibuktikan pada penlitian trial clinic yang 

memiliki validitas dan reabilitas cukup tinggi untuk mengukur kecemasan 

yaitu 0.93 dan 0.97 sehingga terdapat hasil yang valid dan reliable. Hamilton 

Anxiety Rating Scale merupakan salah satu rating scale yang dikembangkan 

untuk mengukur beratnya gejala kecemasan yang meliputi 14 item, setiap 

item didefinisikan dengan serangkaian gejala dan mengukur baik kecemasan 

psikis (agitasi mental dan distress psikologis) maupun kecemasan somatik 

(keluhan fisik terkait kecemasan) yang bertujuan untuk mengukur fungsi 

mental khususnya kecemasan psikis dan somatic (Aras, Ahmad & Ahmad., 

2016). 
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Instruksional dengan cara checklist salah satu angka dari lima jawaban 

untuk setiap 14 item pertanyaan. Berikut adalah kriteria kecemasan 

berdasarkan score yaitu : 

1. Nilai 0 

Respon fisiologis : Tidak ada tanda gejala kecemasan/normal. 

2. Nilai 1 / ringan 

Respon fisiologis : mengalami lebih dari satu tanda gejala yang ada pada 

kuesioner. 

3. Nilai 2 / sedang 

Respon fisiologis : mengalami lebih dari satu tanda gejala yang ada pada 

kuesioner. 

4. Nilai 3 / berat 

Respon fisiologis : Sulit memahami apa yang terjadi dan mengalami 

separuh gejala yang ada. 

5. Nilai 4 / sangat berat 

Respon fisiologis : mengalami 100% tanda gejala yang ada pada kuesioner 

Hamilton Anxiety Rating Scale. 

Tabel 4.4 Kisi-Kisi Pertanyaan Instrumen HARS 

Sumber : Aras, Ahmad & Ahmad., (2016) 

 

No Pertanyaan Tentang Tanda & Gejala Score 

1. Perasaan Cemas (Anxious Mood) 

Cemas, antisipasi terburuk, antisipasi ketakutan, 

kesal dan mudah marah. 

[0] [1] [2] [3] [4] 

2. Tegang (Tension) 

Perasaan tegang, fatigability, respon kaget, 

tergerak untuk menyobek sesuatu, gemetar, 

perasaan gelisah, tidak mampu untuk rileks. 

[0] [1] [2] [3] [4] 

3. Takut (Fear) 

Takut dengan kegelapan, dari orang asing, bila di 

tinggal sendiri, dengan binatang, dari lalu lintas, 

dengan kerumunan. 

[0] [1] [2] [3] [4] 
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4. Gangguan Tidur (Insomnia) 

Sulit tidur, tidur tidak cukup dan lemas saat 

bangun, mimpi buruk, ketakutan di malam hari. 

[0] [1] [2] [3] [4] 

5. Intelektual (Intelectual) 

Sulit berkonsentrasi, memori menurun 
[0] [1] [2] [3] [4] 

6. Perasaan Depresi (Depressed Mood) 

Kehilangan minat, kurang menikmati hobi, 

depresi, mudah beranjak, membuai. 

[0] [1] [2] [3] [4] 

7. Gejala Muskular Somatik (Somatic Muscular) 

Merasa nyeri dan menyakitkan, berkedut, kaku, 

sentakan myoclonic, gigi bergeretak, nada suara 

tidak tetap, tonus otot meningkat. 

[0] [1] [2] [3] [4] 

8. Gejala Sensoris Somatik (Somatic Sensory) 

Tinnitus (berdenging pada telinga), pandangan 

kabur, perasaan panas dingin, perasaan lemah, 

sensasi menusuk. 

[0] [1] [2] [3] [4] 

9. Gejala Kardiovaskuler (Cardiovascular 

Symptom) 

Tachycardia, palpitasi (detak jantung cepat), nyeri 

dada, pembuluh-pembuluh berdenyut, perasaan 

mau pingsan, berdebar-debar. 

[0] [1] [2] [3] [4] 

10. Gejala Respirasi (Respiratory Symptoms) 

Tekanan atau menyempit di dada, perasaan 

tercekik, mendesah, sulit bernapas (dyspnea). 

[0] [1] [2] [3] [4] 

11. Gejala Gastroinstestinal (Gastrointestinal 

Symptoms) 

Kesulitan dalam menelan, nyeri melilit pada 

abdomen, sensasi terbakar, abdomen terasa penuh, 

rasa mual, muntah, kehilangan berat badan, BAB 

terganggu (konstipasi/inconensi) 

[0] [1] [2] [3] [4] 

12. Gejala Genitourinari (Genitourinary Symptoms) 

Frekuensi miksi, urgensi miksi, amenorrhea (tidak 

haid), menorrhagia (pendarahan berlebih), 

perkembangan frigidity (seksual wanita), ejakulasi 

premature (sperma mencapai klimaks), libido/ 

gairah seksual menurun, impotensi (disfungsi 

penis). 

[0] [1] [2] [3] [4] 

13. Gejala Autonom (Autonomic Symptoms) 

Mulut kering, flushing (perasaan tidak enak), 

pucat, sering berkeringat, pening, kepala tegang, 

rambut berdiri (raising of hair). 

[0] [1] [2] [3] [4] 

14. Interview Perilaku (Behavior at Interview) 

Gelisah, resah atau tidak tenang, tangan tremor, 

dahi berkerut, wajah tegang, mendesah atau 

respirasi cepat, raut wajah pucat, susah menelan. 

[0] [1] [2] [3] [4] 
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Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) Parameter : 

a. Skor 0 : Tidak ada cemas atau normal. 

b. Skor < 17 : Kecemasan ringan. 

c. Skor 18-24 : Kecemasan sedang. 

d. Skor 25-30 : Kecemasan berat. 

e. Skor > 30 : Kecemasan sangat berat.  

J. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan penelitian yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti sebagai 

berikut : 

1. Tahap Persiapan 

a. Menyusun proposal penelitian. 

b. Memberikan surat ijin tentang penelitian yang akan dilakukan. 

c. Melakukan studi pendahuluan di Panti Jompo Griya Asih Lawang. 

d. Mempersiapkan surat perijinan penelitian yang dibutuhkan. 

e. Mempersiapkan alat instrument penelitian yaitu kuesioner Mini-

Mental State Examination dan Hamilton Anxiety Rating Scale. 

f. Menetapkan sampel yang akan diambil sesuai dengan kriteria inklusi. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Menyiapkan alat chair based exercise berupa teraband dan kursi. 

b. Peneliti menyampaikan informasi terkait data diri dan penelitian yang 

akan dilakukan. 

c. Meminta persetujuan kepada responden, jika responden setuju maka 

akan menjamin kerahasian data diri dari responden. 
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d. Melakukan test kognitif pada lansia dengan kuesioner mini-mental 

state examination. 

e. Melakukan penelitian dalam jangka waktu 3 minggu diawali dengan 

pemberian pre-test menggunkan HARS. 

f. Memberikan intervensi chair based exercise kepada responden. 

g. Diakhiri pemberian post-test menggunakan HARS pada kelompok 

eksperimen setalah 1 hari latihan sebagai bentuk evaluasi dan sumber 

data penelitian. 

h. Membandingkan keefektifan intervensi dalam tingkat kecemasan 

sebelum dan setelah diberikan intervensi. 

i. Mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya kepada instansi terkait 

dalam penelitian. 

3. Tahap Pengelolaan Data 

a. Peneliti menganalisa data menggunakan software program SPSS. 

b. Peneliti melakukan pengolahan melalui tahap editing, coading, entry 

data dan tabulating. 

c. Peneliti melanjutkan penyusunan skripsi. 

K. Tahap Pengelolaan Data 

Menurut Notoatmojo, 2012 mengatakan bahwa tahap preanalisis akan 

dilakukan pengolahan data melalui tahap editing, coading, entry data dan 

tabulating yaitu sebagai berikut : 

1. Editing 

Editing adalah suatu upaya peneliti dalam memeriksa kembali 

kelengkapan dan kejelasan data responden dalam menjawab kuesioner 

yang telah diberikan oleh peneliti. Tujuan untuk memudahkan dalam 
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menganalisis data dan tahap dilakukan setelah data diperoleh dari 

responden (Notoatmojo, 2012). 

2. Coading 

Coading merupakan tahap pemberian kode pada data yang telah 

dikumpulkan ke dalam beberapa kategori. Tujuan untuk membedakan 

dan menjaga kerahasiaan responden dan kode yang diberikan berupa 

angka atau huruf untuk membedakan sampel dari hasil yang dilakukan 

yaitu sebelum dan sesudah diberikan intervensi (Notoatmojo, 2012). 

3. Entry Data 

Entry Data adalah upaya memasukkan data yang telah diperoleh 

kemudian membua distribusi frequensi sederhana atau tabel kontingensi. 

Tahap dengan cara memasukkan data inisial responden, usia, jenis 

kelamin serta nilai sebelum dan sesudah melakukan intervensi 

(Notoatmojo, 2012). 

4. Tabulating 

Tabulating adalah tahap memasukkan data dari lembar kuesioner dan 

dikelompokkan menurut jawaban yang sesuai dan dihitung jumlahnya 

lalu dimasukkan ke dalam tabel yang telah disiapkan (Notoatmojo, 

2012). 

L. Analisis Data 

Analis data merupakan suatu proses untuk merinci data yang akan 

ditulis pada penyaji data (Sugiyono, 2017). 

1. Analisa Univariat 

Analisa univariat digunakan untuk menjelaskan karakteristik variabel 

yang diteliti dengan meringkas data secara ilmiah meliputi mean, median, 
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modus dan range standar deviasi dalam bentuk tabel atau grafik 

(Sugiyono, 2017). Karekteristik responden dalam penelitian meliputi : 

usia ≥ 60 tahun, jenis kelamin, riwayat penyakit, riwayat pendidikan, 

status perkawinan dan tingkat kecemasan. 

2. Analisa Bivariat 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data bertujuan untuk menganalisa distribusi 

data normal dan tidak normal dengan bantuan software statistika 

SPSS for windows. Pengujian dengan Shapiro Wilk apabila sampel 

kurang dari 50 sampel. Kesimpulan hasil analisa data dengan 

pemaknaan berdistribusi normal jika p > 0,05 dan data tidak 

berdistribusi secara normal jika p < 0,05 (Sugiyono, 2017). 

b. Wilcoxon Signed Rank Test 

Analisa data yang digunakan pada distribusi data tidak normal 

adalah uji Wilcoxon Signed Rank Test. Dasar pengambilan pengujian 

Wilcoxon berdasarkan perbandingan nilai asymp signifikan 2 tailed (α 

= 0,05). Nilai signifikan p < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima 

artinya terdapat efektivitas chair based exercise terhadap tingkat 

kecemasan pada lansia di Panti Jompo Griya Asih Lawang. 

. 


