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BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian suatu proses yang dilakukan untuk suatu

perancangan atau pelaksaan penelitian (Notoatmodjo, 2015). Penelitian

akan dilakukan menggunakan penelitian observasional analitik dengan

jenis rancangan Cross Sectional Study yang dilakukan dengan cara

pengamatan hanya dilakukan sekali pertemuan ketika penelitian berjalan

yang bertujuan untuk mengetahui hubungan indeks massa tubuh (IMT)

dengan fleksibilitas otot hamstring pada lansia di Posyandu Lansia

Pandanwangi Blimbing Kota Malang

Bagan 4.1 Desain Penelitian

Keterangan :

P : Populasi

S : Sampel

X : Indeks Massa Tubuhi (IMT)

Y : Fleksibilitas hamstring

XSP Y
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B. Kerangka Penelitian

Bagan 4.2 Kerangka Penelitian

Populasi : 118 Lansia Posyandu Lansia Pandanwangi
Blimbing Kota Malang

Teknik Sampling : Purposive sampling

Sampel :70 lansia di Posyandu Lansia Pandanwangi
Blimbing Kota Malang

Indeks Massa Tubuh (IMT)

Analisa Data

Variabel Independen

Istrumen : Timbangan dan
microtoice

Skala : Rasio/interval

Variabel Dependen

Istrumen : active Knee
Extension (AKE) test

Skala : Rasio/Interval

Fleksibilitas otot
hamstring

H1 : Ada hubungan indeks massa
tubuh (IMT) dengan tingkat

dleksibilitas otot hamstring pada
lansia di Posyandu Lansia

Pandanwangi Blimbing Kota
Malang

H0 : Tidak ada hubungan indeks
massa tubuh (IMT) dengan tingkat
feksibilitas otot hamstring pada
lansia di Posyandu Lansia

Puskesmas Pandanwangi Blimbing
Kota Malang
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C. Populasi , Sampel dan Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi ialah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek

atau subyek yang mempunyai karakteristik tertentu untuk ditetapkan oleh

peneliti supaya dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi

penelitian yang dilakukan sebanyak 118 lansia di Posyandu Lansia

Pandanwangi Blimbing Kota Malang (Sugiyono, 2014).

2. Sampel

Sampel merupakan salah satu dari seluruhi jumlah dan karakteristik

yang memiliki populasi (Sugiyono, 2014). Hasil penelitian sesuai dengan

karakteristik tujuan, maka penentuan sampel yang diinginkan sesuai

dengan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Kriteria inklusii suatu

batasan karakter umum pada subyek peneliti (Saryono, 2010). Sebagian

subyek yang tidak memenuhi kriteria inklusi, tidak dapat dilakukan

penelitian karena berbagai sebab yang dapat mempengaruhi hasil

penelitian sehingga terjadi semu, hal ini disebut keriteria ekslusi. Jumlah

sampel yang didapat sebanyak 70 responden.

3. Teknik sampling

Teknik sampling dilaksanakan pada penelitian ini menggunakan

Non Probability sampling dengan metode Purposive sampling. Non

probability teknik sampling dengan cara pengambilan sampel yang tidak

memberikan kesempatan kedua kepada individu untuk ditentukan

menjadii sampel (Sugiyono, 2011). Purposive Sampling salah satu proses

pengambilan sampel secara sengaja dan tertata untuk menentukan

penelitian untuk menentukan sesuaii kriteria insklusi.
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Teknik sampel dalam penelitian ini adalah yang memenuhi kriteria

inklusi dan eksklusi sebagai berikut :

a. Kriteria Inklusi

1) Merupakan lansia yang aktif datang ke Posyandu Lansia

Pandanwangi Blimbing Kota Malang

2) Bersedia menjadi responden

3) Tidak memiliki komplikasi dengan penyakit lain (stroke, luka

terbakar atau terbuka, fraktur, spastik dll)

4) Tidak memiliki riwayat kognitif

b. Kriteria eksklusi

1) Bet rest

2) Memakai kursi roda

3) Memiliki riwayat cidera musculoskeletal

D. Definisi Operasional

Definisi operasional mendefinisikan variabel secara operasional dilihat

pada karakteristik peneliti untuk melakukan obsevarsi atau pangukuran secara

cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Definisi operasional ditentukan

berdasarkan parameter yang dilakukan untuk ukuran dalam penelitian,

sedangkan cara pengukuran merupakan cara dimana variabel dapat diukur

dan ditentukan karakteristiknya (Hidayat, 2008).



41

Table 4.1 Definisi Operasional prevalensi fleksibilitas otot hamastring
pada lansia terhadap pekerjaan di desa pait pujon dan kota malang.

Variable Definisi Operasional Instrument Skala Data

Independen :

Indeks Massa
Tubuhi
(IMT)

didapatkan dari
perhitungan hasil
bagi antara berat
badan (kg) dengan
kuadrat tinggi badan
(M²) yang dipakai
secara luas untuk
menentukan status
gizi individu.

Tinggi
badan
(microtoice)
dan
timbangan

RASIO

Dependen :
fleksibilitas
otot
Hamstring

Pengukuran
fleksibilitas pada
otot hamstring yang
mengakibatkan
penurunan fungsi
Fleksibilitas
Hamstring

Active knee
extension
(AKE) test
(mengukur
kemampuan
otot
hamstring
mengulur
secara
maksimal)

RASIO

E. Tempat penelitian

Penelitian dilakukan di Posyandu Lansia Pandanwangi Blimbing Kota

Malang.

F. Waktu penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari 2019 sampai Febuari 2019

G. Etika Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti mengajukan

permohonan ijin kepada instansi atau lembaga tempat penelitian yang dituju

dengan membawa rekomendasi dari institusi atau jurusan. Setelah
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mendapatkan persetujuan dari tempat penelitian kemudian peneliti dapat

melakukan penelitian dengan menekankan masalah etika yang meliputi :

1. Informed Cosent

Informed cosent suatu persetujuan antara peniliti dengan

responden, penelitian dilakukan dengan memberikan lembar

persetujuan. Informed cosent diberikan sebelum penelitian

dilakukan dengan tujuan agar responden mengerti maksud, tujuan

penelitian dan mengetahui dampaknya. Jika responden bersedia

responden harus menandatangi lembar persetujuan dan Jika

responden tidak bersedia maka peneliti harus menghormati

keputusan dan hak responden.

2. Anonymity

Etika dari fisioterapi memberikan jaminan dengan cara tidak

mencantumkan nama responden pada lembar alat ukur dan hanya

menulis kode pada lembar pengumpulan data hasil penelitian

yang akan disajikan.

3. Confidentiality

Masalah etika fisioterapi memberikan jaminan dengan cara

menjaga kerahasiaan hasil penelitian responden, baik informasi

maupun masalah lainnya. Seluruh informasi yang dikumpulkan

dijamin kerahasiaannya oleh peneliti dan hanya data tertentu saja

yang akan dilaporkan pada hasil riset
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H. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian Prosedur Pengumpulan Data

active knee extension (AKE) test yang dilakukan untuk mengukur fleksibilitas

otot hamstring. Prosedur pengumpulan menggunakan AKE di sini untuk

mempermudah seluruh lansia dan tidak menyebabkan keluhan lain kepada

lansia.

Pengolaan data suatu proses perkenalan kepada subyek dan proses

pengumpulan karakteristik subyek yang diperlukan dalam penelitian.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data antara lain

sebagai berikut :

1. Persiapan Alat

a. Alat ukur untuk mengukur fleksibilitas otot hamstring yaitu

goneometer

2. Tahap Persiapan Pelaksanaan active knee extension (AKE) test

a. Persiapkan alat ukur yang akan digunakan seperti goneometer

3. Tahap Persiapan Peserta

a. Pengoreksian nama, kelengkapaniidentitas dan kesesuaian

responden

b. Peserta dianjurkan untuk tidur terlentang

4. Tahap Pelaksanaan active knee extension (AKE) test

a. Minta peserta untuk tidur terlentang

b. Minta peserta tekuk hip dan knee 90⁰

c. Kemudia temptatkan goniometer di aksis condylus femoral lateral

d. Pastikan sisi statis goniometer searah dengan tulang femur

e. Dan pastikan sisi dinamis goniometer searah dengan tulan tibiae
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f. Respresentasenya ekstensi knee 90⁰ dan fleksi knee 130⁰.

5. Mengelola Data

Peneliti mengumpulkan data untuk dipilah dari pengukuran IMT

dengan pengukuran fleksibilitas otot hamstring.

a. Editing

Editing dilakukan untuk pengecekan dari kuesioner yang

digunakan apakah ada jawaban di kuesioner sudah jelas, relevan

dan konsisten. Pada penelitian ini editing dilaksanakan disetiap

kuesioner sebelum melakukan penelitian.

b. Tabulation

Tabulation merupakan memberi nilai pada setiap item dan

mengubah jenis data dengan memodifikasii sesuai dengan teknik

analisa yang digunakan.

c. Coding

Coding kegiatan mengganti data berbentuk huruf menjadi

data bersifat angka atau bilangan untuk mempercepat pada saat

input data.

d. Entry Data

Saat semua kuesioner diisi lengkap dengan betul dan telah

melewati pengkodingan, langkah selanjutnya mengentry data

darii kuesioner de perangkat computer.

e. Cleaning

Cleaning kegiatan untuk mengecek kembali apakah data yang

sudah di entry sudah cocok atau belum..
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I. Analisa Data

Setelah semua data sudah terkumpul, langkah selanjutnya melakukan

analisis terhadap data tersebut agar data tersebut dapat ditarik kesimpulan.

Analisis data analisis deskriptif kuantitatif dengan presentase. Analisa data ini

digunakan bantuan sofware computer (SPSS). Perhitungan statistic deskriptif

menggunakan statistik deskriptif presentase, karena yang termasuk dalam

statistik deskriptif antara lain penyajian data melalui tabel, grafik, diagram,

lingkaran, pictogram, perhitungan mean, modus, median, perhitungan desil,

presentil, perhitungan penyebaran data, perhitungan rata-rata, standart

devisiasi, dan presentase (Sugiyono, 2007)

1. Analisa Univariat

Univariat dilaksanakan untuk melihat distribusi frekuensi dan

persentase dari kedua variabel yang di inginkan pada tabel distribusi

(Notoatmodjo, 2014). Penelitian akan melihat gambar tabel frekuensi

darii usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh dan fleksibilitas otot

hamstring.

2. Analisa Bivariat

Analisa bivariat analisa data yang digunakan untuk melngetahi

hubungan antara variabel dependen dengan variabel indenpenden apakah

bermakna atau tidak. Analisa bivariat dilakukan pada dua variabel yang

berhubungan atau berkorelasi. Dalam penelitian ini analisa bivariatnya

ialah untuk mengetahui hubungan indeks massa tubuh (IMT) dengan

fleksibilitas otot hamstring pada lansia di Poyandu Lansia Pandanwangi

Blimbing Kota Malang.
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a. Uji Normalitas

Dalam menetukan penggunaan statistika yang akan dilakukan

pada suatu panelitian terlebih dahulu melakukan uji normalitas.

Statistika parametrik bekerja dengan dengan asumsi bahwa setiap data

variabel penelitian yang akan diteliti membentuk distribusi normal

sedangkan apabila tidak normal statik parametrik tidak dapat

digunakan sebagai alat analisa. Untuk menguji ke normalitasan data

untuk menguji keselarasan akan kepastian data yang diperoleh.

Penguji normalitas dapat dilakukan dengan program statistical

product an service solution (SPSS). Penelitian ini menggunakan uji

normalitas data yang di dapat >50 sampel maka menggunakan uji

Kolmogorov Smirnov.

b. Uji Kolerasi

Uji korelerasi suatu teknik uji statistika yang digunkan untuk

mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dan juga dapat

mengetahui bentuk hubungan keduanya dengan hasil data yang

bersifat kuantitatif. Kekuatan hubungan dua varibel ini yang dimaksud

ialah lemah, erat dan tidak eratnya, uji korelasi dilakukan ketika

setelah melakukan uji normalitas. Teknik yang dilakukan, yaitu :
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Korelasi pearson

Korelasi pearson korelasi yang digunakan untuk data

kontinu dan data skitrit. Korelasi pearson cocok digunakan untuk

statistik parametrik, ketika jumlah data besar dan memiliki ukuran

parameter seperti mean dan standart deviasi populasi. Korelasi

pearson menghitung korelasi menggunakan variasi data, korelasi

menghitung data apa adanya dan skala bersifat rasio.


