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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat pre eksperimental dengan 

desain penelitian one group pretest-posttest, yaitu penelitian dengan melakuakan 

kegiatan percobaan pada kelompok yang disebut kelompok perlakuan eksperimental 

dengan cara pemberian  chair based exercise setelah program.  

 

 

Skema 4.1 desain penelitian 

Keterangan 

P : Populasi 

S : Sampel 

K : Kelompok chair based exercise  

O1 :Hasil dari pretest sebelum perlakuan  

X : Perlakuan dengan chair based exercise  

O2 :Hasil dari Posttest sesudah perlakuan 

 

 

 

 

 

 

 

K O1 X O2 P S 
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B. Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian adalah bagian terhadap rancangan yang akan dilakukan. 

Kerangka berisi siapa yang akan di teliti dan variable yang mempengaruhi kegiatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.2 Kerangka Penelitian 

 

Populasi : Lansia di Panti Jompo Kota Malang 

Purposive sampling 

Variable Penelitian  

Variabel Independen Variabel Dependen  

Chair Based Exercise  

Instrumen : sesuai SOP  

Tekanan Darah 

Instrumen : 

Sphygmomanometer 

Skala : Ordinal  

Analisa  Data : Uji normalitas 

menggunakan Shapiro wilk dan 

Wilcoxon 

 

 

H0 : Tidak ada pengaruh 

Chair Based Exercise 

terhadap penuruna tekanan 

darah pada lansia yang 

menderita hipertensi di 

Panti Jompo Kota Malang 

H1 : Ada Pengaruh Chair 

Based Exercise terhadap 

penurunan tekana darah 

pada lansia yang menderita 

hipertensi di Panti Jompo 

Kota Malang. 
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C. Populasi, Sampel dan Sampling 

1. Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri obyek atausubyek yang 

berkarakteristik dan berkualitas tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan 

diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2009). Populasi di dalam penelitian ini adalah 

lansia panti jompo malang dengan hipertensi. 

 Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi, 

dapat menggambarkan kondisi dari populasi (Sugiyono, 2009). Menurut 

Notoatmodjo (2010) sampel adalah sebagian dari keseluruhan obyek yang diteliti 

ataupun populasi yang dianggap mewakili seluruh populasi populasi. Sampel di 

dalam penelitian ini adalah lansia yang tinggal di Panti Jompo Malang yang 

memenuhi kriteria inklusi.  

Penelitian eksperimen yang sederhana yang menggunakan kelompok kontrol 

jumalh pada masing-masing kelompok antara 10-20 orang. Untuk menghindari 

adanya kriteria sampel keluar maka ditambahkan 10% dari sampel minimal 

(Sugiyono, 2009) 

2. Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel di dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel yang akan 

memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi supaya dapat dipilih 

sebagai anggota sampel. Pendekatan dalam pengambilan sampel yang memberi 

kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi untuk Lansia kresdapat 

terpilih sebagai sampel penelitian. Pendekatan dalam pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan purposive sampling merupakan metode pengambilan 
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anggota sampel yang dilakukan dengan acak tanpa memerhatikan strata dalam 

populasi dan berlaku apabila anggota populasi dianggap homogeny (Sugiyono, 

2009). Homogenitas populasi dilakukan dengan cara memberikan kriteria dengan 

tujuan dari penelitian. 

1. Kriteria inklusi (penerimaan) yaitu sebagai berikut :  

a. Lansia yang berusia 60 tahun ke atas. 

b. Menetap di Panti Jompo Griya Asih Lawang. 

c. Lansia yang menderita hipertensi dengan sistol 140-159 dan diastol (90-99) 

mmHg 

d. Bersedia dijadikan responden. 

2. Kriteria ekslusi (penolakan) yaitu sebagai berikut : 

a. Lansia yang bedrest total 

b. Lansia dengan konsumsi obat penurun tekana darah (missal, Amlodopin) 

3. Kriteria drop out (gugur) : 

a. Responden melakukan latihan lain selain yang diberikan peneliti. 

b. Responden melakukan latihan tidak sesuai dengan ketentuan.  

D. Variabel Penelitian 

 Di dalam penelitian ini ada dua jenis variable yang digunakan yaitu:  

1. Variable Independen 

 Variable independen (variable bebas) adalah variable yang dapat mempengaruhi 

variable lain. Variable independen dalam penelitian ini adalah Chair Based 

Exercise.  

2. Variabel Dependen 
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 Variabel dependen atau variable terikat yaitu variable yang dapat dipengaruhi 

oleh variable indipenden. Variable dependen dalam penelitian ini adalah 

pengukuran tekanan darah. 

E. Definisi Operasional 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi  

Operasional 
Instrument Skala Data 

Variabel 

dependen: 

Tekanan Darah 

tinggi/hipertensi 

Tekanan darah 

merupakan tekanan 

yang terjadi 
pada pembuluh darah

arteri ketika darah 

kita di pompa 

oleh jantung untuk di 
alirkan ke seluruh 

anggota tubuh.  

 
Hipertensi adalah 

kondisi dimana 

tekanan darah lebih 
tinggi dari 140/90 

mmHg. 140 

mengarah pada 
bacaan sistolik, 

ketika jantung 

memompa darah 

keseluruh tubuh. Dan 
angka 90 mmHg 

mengarah pada 

bacaan diastolic 
ketika jantung dalam 

keadaan rileks 

sembari mengisi 
ulang bilik-biliknya 

dengan darah. 

Sphygmomanometer Skala 

Ordinal 

Variabel 

independen: 

Chair Based 

Exercise 

Chair Based 

Exercise atau latihan 
berbasis kursi 

merupakan salah 

satu latihan fisik 
ringan yang mudah 

untuk dilakukan bagi 

lanjut usia. Pada 

chair based exercise 
dapat dilakukan 

SOP 

(Standar 

Operasional 

Prosedur) 
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dengan durasi waktu 

30 menit dengan 3 

komponen 
(pemanasan, inti, 

pendinginan). 

Terdapat pengaruh 
pemberian intervensi 

terhadap penurunan 

Tekanan darah pada 

lansia dengan 
hipertensi setelah 

pemberian chair 

based exercise. 

 

F. Waktu dan Tempat 

Pelaksanaan penelitian ini berlokasi di Panti Jompo Kota Malang. Pengambilan 

data akan dilaksanakan pada bulan Desember 2018 – Januari 2019. 

G. Instrumen Penelitian 

 Intstrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh penelitian 

dalam pengempulan data agar mempermudah pekerjaannya dan lebih mudah 

menghasilkan hasil yang lebih baik sehingga akan lebih mudah diolah (Saryono, 

2011). Instrumen dalam penelitian ini yaitu menggunakan alat ukur 

sphygmomanometer dan stethoscope digunakan untuk mengukur tekanan darah 

secara signifikan.  

H. Prosedur Pengumpulan Data 

 Proses pengumpulan data adalah suatu proses untuk pendekatan terhadap 

subjek dan proses pengumpulan karakteristik subjek yang dibutuhkan dalam suatu 

penelitian (Nursalam, 2008). 

1) Persiapan 
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a. Menyusun  Proposan penelitian 

b. Melakukan survey atau studi pendahuluan ke Panti Jompo Kota Malang 

c. Menyiapkan surat-surat izin penelitian yang akan diserahkan kepada pihak atau 

pengurus Panti Jompo yang terpilih ssebagai responden di Kota Malang. 

d. Menyiapkan instrument atau alat penelitian yang akan digunakan peneliti untuk 

mendapatkan hasil data yang dibutuhkan dengan menggunakan Informed 

consent, serta alat dan tempat untuk melakukan intervensi. 

e. Menyiapkan lembaran observasi 1 yang digunakan untuk pengambilan data 

sampel yang dibuat dalam bentuk table, terdiri atas nama, usia, pekerjaan, 

penanganan CBE dan hasil penurunan tekanan darah. 

2) Pelaksanaan  

a. Lakukan koordinasi kepada pengasuh lansia di Panti Jompo Kota Malang. 

b. Pastikan bahwa sampel bersedia untuk dijadikan responden pada penelitian 

dengan menyerahkan surat persetujuan jika responden bersedia, dan 

selanjutnya peneliti memberikan penjelasan tentang prosedur pelaksanaan 

dan menjamin rahasia dari data responden. 

c. Responden dikumpulkan dalam satu tempat. 

d. Menyiapkan lembaran hasil pengukuran tekana darah awal dan akhir, berupa 

bentuk table yang terdiri atas nama, usia, pengukuran tekanan darah sebelum 

dan sesudah diberikan perlakuan CBE. 

e. Ukur tekanan darah sebelum diberikan perlakuan CBE. 

f. Aplikasikan intervensi CBE. 

g. Ukur tekanan darah setelah diberikan perlakuan CBE. 



43 

 

 

h. Analisa apakah ada pengaruh dari pemberian CBE terhdap penurunan 

tekanan darah setelah diberikan perlakuan tersebut. 

3) Pengolahan Data 

 Setelah semua data sudah terkumpul, lakukan pengelolaan data lalu di 

analisis. Prosedur pengolahan data sebagai berikut (Nazir, 2009) : 

a. Editing  

 Proses untuk melengkapi dan pengecekan kembali serta menata data-data 

yang telah dikumpulkan. Lalu dimasukkan kedalam table.  

b. Coding  

 Melakukan pengkodean dari data berbentuk kalimat atau berbentuk huruf 

menjadi angka agar mempermudah proses entry data. 

c. Entry Data 

 Proses memasukkan data yang didapat kedalam program dalam bentuk kode 

atau angka. 

d. Tabulasi  

  Pembuatan table-tabel data sesuai dengan tujuan dari penelitian. 

e. Cleaning  

 Proses untuk melihat kembali data dari kesalahan pengisian pada proses 

entry data atau tabulasi data. 

I. Analisis Data 

1. Analisa Univariat 

  Analisis univariat adalah analisis tiap variable, baik independen ataupun 

variable dependen dari hasil penelitian. Analisis univariat dua static, yaitu static 
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deskriptif dan static inferensial. Static deskriptif menggambarkan sebuah data 

berbentuk table atau grafik secara ilmiah meliouti mean, median, modus, dan 

standar deviasi, (Sugiyono, 2009 & Notoatmodjo, 2010). Deskriptif yang 

digunakan dalam penelitian ini mengenai usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan 

penangana penurunan tekanan darah tinggi.  

2. Wilcoxon Signed Rank Test  

Distribusi data tidak normal menggunakan uji Wilcoxon Signed Rank Test 

untuk mengetahui apakah terjadi pengaruh pada penurunan tekanan darah 

sebelum dan sesudah diberikan intervensi dengan melihat perbedaan rerata, 

dikatakan berpengaruh jika nilai p≥0,05 (Permady, 2015). 

J. Etika Penelitian 

 Didalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti harus mengajukan 

permohonan izin kepada pihak yang bersangkutan agar mendapatkan persetujuan 

melakukan penelitian di Panti Jompo Kota Malang yang di tuju tersebut, kemudian 

melakukan penelitian dengan menekankan masalah-masalah etika yang meliputi 

(Setiadi, 2007) :  

 

 

1. Lembar Persetujuan Penelitian (Informed concent) 

   Merupakan bentuk persetujuan kesediaan responden dengan peneliti, 

lembar tersebut diserahkan kepada responden penelitian sebelum melaksanakan 

penelitian bertujuan subjek mengetahui maksud dan tujuan penelitian serta 

dampak dari penelitian terhadap subjek penelitian selama pengumpulan data. 

Apabila subjek bersedia menjadi respondenn penelitian maka responden harus 



45 

 

 

menandatanagani lembar persetujuan, dan apabila responden tidak bersedia maka 

peneliti harus menerima dan menghormati keputusan tersebut (Swarjana, 2015). 

2. Tanpa Nama (Annonimity) 

   Masalsh etika dalam penelitian dengan tidak mencantumkan nama 

responden pada lembar alat ukur, hanya menuliskan inisial atau kode tertentu pada 

lembar pengumpulan data. Untuk menjaga rahasia identitas responden (Swarjana, 

2015). 

3. Kerahasiaan (Confidentiality) 

   Masalah etika dengan memberikan jaminan kerahasiaan hasil penelitian, 

informasi yang telah dikumpulkan harus dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, 

dan hanya kelompok data tertentu yang akan di laporkan pada hasil riset 

(Swarjana, 2015). 

4. Kejujuran (Veracity) 

   Jujur dalam pengumpulan-pengumpulan data seperti pengumpulan bahan 

pustaka, pengumpulan data, pelaksanaan metode dan prosedur penelitian, 

publikasi hasil, jujur pada kekurangan atau kegagalan pelaksanaan yang 

dilakukan. 

 


