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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dan 

kegunaan tertentu (Sugiyono,2016). Pada bab ini akan disajikan desain penelitian, 

kerangka kerja penelitian, populasi, teknik sampling, sampel, identifikasi variabel, 

definisi operasional, pengelolahn data, etika keperawatan.  

4.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakah suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian 

yang sudah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti untuk 

seluruh proses penelitian (Kundjojo, 2009). Penelitian ini menggunakan penelitian 

analisa deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Analisa Deskritif adalah  suatu 

penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena 

yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan Cross sectional adalah jenis penelitian yang 

menekankan waktu pengukuran atau observasi data variabel independent dan variabel 

dependent hanya satu kali saja pada satu saat (Nursalam, 2013) 

4.2 Kerangka Kerja Penelitian  

Kerangka penelitian adalah langkah-langkah dalam aktifitas kelompok ilmiah, 

dimulai dari penetapan populasi, sampel, hingga seterusnya yaitu kegiatan dari awal 

penelitian akan dilakukan (Nursalam, 2008). Kerangka penelitian disajikan sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.1 : Kerangka Kerja Penelitian 

4.3 Populasi, Sampling, dan Sampel 

4.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang 

memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh peserta senam PROLANIS dengan penyakit Hipertensi di wilayah 

kerja Puskesmas Dau, Kabupaten Malang yang berjumlah 51 orang. 
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4.3.2 Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Purposive 

Sampling, yaitu : suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel diantara 

populasi sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti (tujuan / masalah dalam 

penelitian), sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik dari populasi yang 

telah dikenal sebelumnya (Nursalam, 2015).  

 Pada penelitian ini menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi agar peneliti 

memiliki batasan dalam melakukan penelitian.  

1. Kriteria Inklusi, adalah karakteristik umum dari subjek penelitian suatu populasi 

target yang terjangkau dan yang akan diteliti oleh peneliti (Nursalam, 2015). 

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah : 

a. Bersedia menjadi responden dalam penelitian ini 

b. Peserta PROLANIS dengan penyakit hipertensi primer di wilayah kerja 

Puskesmas Dau, Kabupaten Malang 

c. Mengikuti Senam jantung sehat PROLANIS dalam 1 tahun terakhir 

d. Berusia >40 tahun 

e. Bisa membaca dan menulis 

2. Kriteria Eksklusi, ialah menghilangkan atau mengeluarkan yang memenuhi 

kriteria inklusi dari studi karena berbagai sebab (Nursalam, 2015). Kriteria 

Eksklusi dalam penelitian ini adalah: 

a. Mengalami gangguan psikologi 

4.3.3 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2016). Sampel dalam penelitian ini adalah 33 orang.  
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4.4 Variabel Penelitian 

Menurut Aditya (2009), Variabel merupakan atribut, sifat atau nilai dari 

seseorang, objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulanmnya. Adapun variabel dalam 

penelitian ini adalah: 

4.4.1 Variabel Independen 

Variabel independen (Variabel bebas) adalah variabel yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau variabel terikat (Sugiyono, 

2016). Variabel independen dalam penelitian ini adalah senam jantung sehat.  

4.4.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen (Variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau 

variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2016). Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah kualitas hidup pasien hipertensi.  

4.5 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan variabel-variabel secara operasional 

berdasarkan karakteristik yang akan diaamati dan memungkinkan peneliti untuk 

melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau 

fenomena (Aditya, 2009).  
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Tabel 4.1 Definisi Operasional 

Variabel 
Penelitian 

Definisi 
Operasional 

Indikator Instrumen Skala 
Data 

Hasil Ukur 

Independen : 

Senam 

Jantung Sehat 

 

 

 

 

 

 

Senam jantung 
sehat adalah 
suatu olahraga 
yang dibuat 
dengan 
mengutamakan 
kesehatan. 
 
 
 
 
 

Observasi, 
dan 
Kuisioner 
Senam 
jantung sehat 
 
 
 
 
 
 
 
  

Data 
Obervasi 
dan 
Kuisioner  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

Rutinitas, prosedur, 
exercise dengan 
pengukuran 
a. 20.00-36.00 % = 

Tidak Baik 
b. 36.01-52.00% = 

Kurang baik 
c. 52.01-68.00% = 

Cukup 
d. 68.01-84.00% = 

Baik 
e. 84.01-100% = 

Sangat baik  
(Nurimawati,2007) 

 

Dependen :  

Kualitas 

Hidup 

Persepsi 
seseorang yang 
dialami dalam 
hidupnya yang 
berkaitan 
dengan tujuan, 
harapan dan 
standart 
keinginan.  

Kuisioner 
WHOQOL-
BREF 

Kuisioner Interval Skala pengukuran 
Kualitas hidup 26 
item pertanyaan 
dengan skor total 0-
100. Semakin besar 
skor maka semakin 
tinggi kualitas hidup. 
(WHOQOL-BREF, 
1996).  

 

4.6 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2019. Pelaksanaan penelitian ini 

dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Dau, Kabupaten Malang.  

4.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2011). Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Kuisioner. Menurut Sugiyono (2016) Kuisioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat 

pertanyaann atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Di dalam 

penelitian ini, kuisioner yang digunakan adalah modifikasi kuisioner dari penelitian  
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Eko Setyawan Nugroho yang menelti tentang hubungan senam jantung sehat dengan 

tingkat stres pada lansia. Oleh peneliti kuisioner ini dimodifaki menjadi 17 pertanyaan 

yang mendekati dengan penelitian. Kuisioner senam jantung sehat menggunakan 

skala likert dengan format ; Selalu, Skor 4 ; Sering, skor 3; Kadang-Kadang, skor 2; 

Tidak Pernah,skor 1. Kemudian untuk total jumlah skor menggunakan rumus 

perhitungan, yaitu : 

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛

Skor Maksimum
𝑋100 

 Kemudian dalam kualitas hidup menggunakan instrumen kuisioner 

WHOQOL-BREF. Instrumen kualitas hidup WHOQOL-BREF (World Health 

Organization Quality of Life-BREF)  merupakan pengembangan dari WHOQOL-100. 

Kedua instrumen tersebut dibuat oleh World Health Organization (WHO). Menurut 

Salim, dkk (2007) WHOQOL-BREF merupakan alat ukur yang valid dan reliable. 

Instrumen WHOQOL-BREF merupakan rangkuman dari instrumen WHOQOL-

100 yang terdiri dari 26 pertanyaan. WHOQOL-BREF terdiri dari 26 pertanyaan 

yang meliputi empat domain yang sudah terbukti untuk mengukur kualitas hidup 

seseorang. Dari empat tersebut, alat ukur ini tidak memiliki skor gabungan dari empat 

domain kualitas hidup, dan ada dua item pertanyaan yang mengukur persepsi kualitas 

hidup secara umum. Empat domain tersebut ialalah kesehatan fisik, psikologik, 

hubungan sosial dan lingkungan. Setiap pertanyaan diberikan nilai 1-5, nilai lebih 

tinggi merupakan tingkat kualitas hidup yang lebih baik. (Salim, 2007). 

 Pada kuisioner WHOQOL-BREF terdiri dari 26 pertanyaan. Instrumen ini 

terdiri dari pertanyaan positif, kecuali pada pertanyaan nomer 3, 4, dan 26 yang 

bernilai negatif. Pada penelitian ini skor tiap domain (raw score) di transformasikan 0-

100 (Arifah, 2015). Pertanyaan nomer 1 dan 2 mengkaji tentang kualitas hidup secara 
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menyeluruh dan kesehatan secara umum. Domain 1, Kesehatan Fisik terdapat pada 

pertanyaan nomer 3, 4, 10, 15, 16, 17, dan 18. Domain 2, Psikologis terdapat pada 

pertanyaan nomer 5, 6, 7, 11, 19, dan 26. Domain 3, Hubungan sosial terdapat pada 

pertanyaan nomer 20, 21, dan 22. Domain 4, Lingkungan berada pada pertanyaan 

nomer 8, 9, 12, 13, 14, 23, 24, dan 25. Kemudian dari semua domain pertanyaan 

dalam kuisioner ini dihitung dan ditotal setelah itu dikategorikan menjadi sebuah 

perhitungan yang meliputi. Tinggi : ≥95, Sedang : 60-95, Rendah :≤60 (WHOQOL-

BREF,1996) 

 

Gambar 4.2 Rumus scoring WHOQOL-BREF (WHO,2004) 

Gambar 4.3 Transformasi raw score tiap domain WHOQOL-BREF   

        (Suyanti,2015) 
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4.8  Uji Validitas dan Reliabilitas  

4.8.1 Uji Validitas 

 Validitas merupakan indeks yang membuktikan bahwa alat ukur tersebut 

benar-benar mengukur apa yang diukur. Untuk mengetahui apakah kuisioner yang  

kita susun tersebut mampu mengukur apa yang kita ukur, maka perlu di uji dengan 

korelasi antara skor (nilai) tiap item (pertanyaan) dengan skor total kuisioner 

(Notoatmodjo, 2012). Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu validitas maka 

akan dilakukan uji signifikansi valid dengan berkolerasi dengan skor total. Dalam 

melakukan uji validitas biasanya menggunakan teknik pengujian SPSS menggunakan 

korelasi Produk Moment Person. Dalam menggunakan uji korelasi Produk Moment Person 

akan membandandingkan r hitung dengan r tabel dimana df= n-2 dengan sig 5%. 

Kemudian dikatakan valid jika  r tabel < r hitung (Sujarweni, 2014). Setelah dilakukan 

uji validitas kuisioner senam jantung sehat dan kuisioner WHOQOL-BREF  

terhadap 30 responden dapat dinyatakan valid karena r hitung >0,361.  

4.8.2 Uji Reliabilitas 

 Reabilitas ialah indeks yang membuktikan sejauh mana suatu alat ukur dapat 

dipercaya atau dapat di andalkan. Hal ini berarti menunjukkan sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten atau tetap asas (ajeg)  bila dilakukan pengukuran kedua 

kali atau lebih terhadap gejala yang sama dan penggunaan alat ukur yang sama 

(Notoatmodjo, 2012). Uji realibilitas dapat dilakukan bersam-sama terhadap semua 

item pertanyaan. Dengan menggunakan Cronbach Alpha setiap kuisinoner dikatakan 

realibel jika nilai Alpha >0,60 (Sujarweni,2014). Setelah dilakukan uji reabilitas 

terhadap 30 responden, kuisioner senam jantung sehat dan kuisioner WHOQOL-

BREF dinyatakan realibel dengan nilai Cronbach Alpha pada kuisioner senam jantung 



43 
 

 

sehat adalah 0,854 dan nilai Cronbach Alpha pada kuisioner WHOQOL-BREF adalah 

0,955.  

4.9 Teknik Pengumpulan Data 

4.9.1 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu 

1. Data Primer 

 Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

peneliti (Sugiyono, 2016). Data primer dalam penelitian ini yaitu melalui 

penyebaran kuisioner, observasi dan wawancara kepada peserta senam.  

2. Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada peneliti, misalnya melalui orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2016). 

Dalam hal ini, pengambilan data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa 

data absensi kehadiran peserta PROLANIS dalam 1 tahun terakhir yang diambil 

dari pengurus PROLANIS dan pemegang penyakit Hipertensi di Wilayah Kerja 

Puskesmas Dau.  

4.9.2 Langkah-Langkah Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data primer untuk 

keperluan penelitian (Susanti, 2016). Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti 

dalam proses pengumpulan data antara lain sebagai berikut :  

1. Tahap Persiapan 

a. Mengajukan permohonan izin kepala Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammdiyah Malang 

b. Setelah permohonan izin disetujui, peneliti kemudian melanjutkan 

permohonan izin penelitian kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal ini 
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kepala Bankesbangpol Kabupaten Malang, Dinas Kesehatan Kabupaten 

Malang, kepala Puskesmas Dau Kabupaten Malang. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Peneliti meminta bantuan teman yang berjumlah 2 orang mahasiswa 

Keperawatan Universitas Muhammadiyah Malang dalam penelitian untuk 

memperlancar proses pengambilan data berupa penyebaran kuisioner. 

b. Permintaan persetujuan responden dengan memberikan penjelasan secara 

lisan dan tertulis dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian dan hak 

responden.  

c. Memastikan bahwa sampel bersedia untuk menjadi responden dalam 

penelitian ini  

d. Melakukan pemeriksaan tekanan darah sebelum pelaksanaan senam 

e. Melakukan pemeriksaan tekanan darah sesudah pelaksanaan senam 

f. Membagikan Kuisioner kepada responden . Disini peneliti dibantu oleh 

teman 

g. Memberikan penjelasan tentang petunjuk pengisian kuisioner  

h. Memberikan waktu kepada responden untuk mengisi lembar kuisioner  

i. Mendampingi responden dalam mengisi kuisinoer 

j. Menjawab pertanyaan responden apabila ada hal yang tidak dimengerti  

k. Responden mengumpulkan Kuisioner, kemudian setelah itu data 

dikumpulkan dan dicek ulang. 

l. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada responden atas partisipasinya 

dalam penelitian ini 
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3. Tahap Pengelola Data 

a. Editing, Kegiatan yang dilakukan dengan cara memeriksa data hasil jawaban 

dari kuisioner yang telah diberikan kepada responden dan kemudian 

dilakukan koreksi apakah sudah terjawab dengan lengkap atau belum 

(Gustini, 2015). 

b. Coding, Kegiatan memberi kode angka pada kuisioner terhadap tahap-tahap 

dari jawaban responden agar lebih mudah dalam pengelolahan data 

berikutnya (Gustini, 2015). 

c. Tabulating, Kegiatan menghitung data dari jawaban kuisioner responden 

yang sudah diberikan kode kemudian dimasukkan kedalam tabel (Gustini, 

2015). 

d. Scoring, Penetapan pemberian skor pada kuisioner (Gustini, 2015). 

e. Data Entry, merupakan suatu prosedur pengolahan data dengan 

menggambarkan data dan meringkas data dengan cara ilmiah dalam bentuk 

tabel atau grafik (Gustini, 2015). 

4.10 Analisa Data  

 Analisa ini digunakan untuk mendapatkan menjelaskan atau mendeskripsikan 

dari variabel yang diteliti (Notoatmodjo, 2012). Analisa univariat dalam penelitian ini 

merupakan distribusi frekuensi atau persentase  dari senam jantung sehat dan kualitas 

hidup pasien hipertensi yang mengikuti Prolanis. 

4.11 Etika Penelitian  

 Etika penelitian keperawatan merupakan masalah yang sangat penting dalam 

penelitian, mengingat penelitian keperawatan berhubungan langsung dengan manusia, 

maka dari segi penelitian harus diperhatikan. Masalah etika penelitian yang akan 

diperhatikan antara lain adalah sebagai berikut (Hidayat, 2011) : 
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1. Informed Consent (Persetujuan) 

 Informed Consent merupakan bentuk suatu persetujuan antara peneliti dan 

responden dalam penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. Informed 

Consent diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan lembar 

persetujuan untuk menjadi responden dalam penelitian. Tujuan pemberian 

Informed Consent adalah responden mengerti maksud dan tujuan serta dampak dari 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Apablia responden tidak bersedia, 

maka peneliti harus menghormati hak pasien. Informasi yang harus terdapat di 

dalam  Informed Consent tersebut antara antara lain : partisipasi pasien, tujuan 

dilakukannya tindakan, jenis data yang dibutuhkan, komitmen, prosedur 

pelaksanaan, potensi masalah yang akan terjadi, manfaat, kerahasiaan, informasi 

yang mudah dihubungi, dan lain-lain.  

2. Anonimity (Tanpa Nama) 

 Etika keperawatan merupakan masalah memberikan jaminan dalam peng 

gunaan subjek penelitian dengan cara   tidak mencantumkan nama responden 

dalam lembar alat ukur dan hanya menuliskan inisial nama pada pengumpulan 

data atau hasil penelitian yang akan disajikan.  

3. Confidentiality (Kerahasiaan) 

 Confidentiality merupakan masalah etika dalam memberikan jaminan 

kerahasiaan hasil penelitian, baik yang mencakup informasi maupun masalah-

masalah lainnya. Segala informasi yang telah dikumpulkan akan dijamin 

kerahasiaannya oleh peneliti, hanya terdapat kelompok tertentu yang akan 

dilaporkan pada hasil riset. 

 


