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BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah quasi-eksperimental dengan menggunakan non

equivalen group design yang bertujuan untuk menilai hubungan antara sebab

akibat antara variabel dependen dan variabel independen dalam kurun waktu

tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbandingan pengaruh frekuensi

pemberian baby gym terhadap kemampuan duduk bayi usia dibawah satu tahun

di Puskesmas Arjuno Kota Malang sebelum dan sesudah perlakuan. Dimana

perlakuan pada kelompok kontrol adalah pemberian baby gym selama satu kali

dalam satu minggu, dan kelompok eksperimen diberikan baby gym dengan

intensitas tujuh kali dalam satu minggu. Hasil yang ingin diperoleh adalah

pengaruh pemberian baby gym dengan intensitas yang berbeda pada

perkembangan kemampuan duduk bayi. Program latihan akan dilakukan selama

empat minggu.

Bagan 4.1 Desain Penelitian
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Keterangan:
S : Sampel
K1 : Kelompok kontrol sebelum diberi intervensi
K2 : Kelompok eksperimen sebelum diberi intervensi
X1 : Pemberian intervensi baby gym satu kali seminggu
Y1 : Pemberian intervensi baby gym tujuh kali semingg
X2 : Kelompok kontrol setelah diberi intervensi
Y2 : Kelompok eksperimen setelah diberi intervensi
A :Perbandingan kelompok kontrol sebelum dan setelah diberi intervensi
B :Perbandingan kelompok eksperimen sebelum dan setelah diberi
intervensi
H :Perbandingan hasil penilaian A dan B
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B. Kerangka Penelitian

Bagan 4.2 Kerangka Penelitian

H0 : Tidak Ada Perbedaan
Pengaruh Pemberian Baby Gym
terhadap Perkembangan
Kemampuan Motorik Kasar
Bayi Usia Dibawah Satu Tahun
di Puskesmas Arjuno Kota
Malang.

Sampel : Bayi usia dibawah satu tahun di Puskesmas Arjuno Kota Malang yang
memenuhi kriteria inklusi

Variabel Independen Variabel Dependen

Kelompok A:

Baby gym satu
kali seminggu

Perkembangan
kemampuan motorik

kasar

Instrumen : GMFM

Skala : Rasio

Analisis Data Menggunakan
Wilcoxon dan Mann-Whitney

H1 : Ada Perbedaan Pengaruh
Pemberian Baby Gym Terhadap
Perkembangan Kemampuan
Motorik Kasar Bayi Usia
Dibawah Satu Tahun di
Puskesmas Arjuno Kota
Malang.

Populasi : Bayi usia dibawah satu tahun di Puskesmas Arjuno Kota Malang

Non-probabiltity sampling, purposive sampling

Kelompok B:

Baby gym tujuh kali
seminggu

Instrumen : SOP

Skala : -
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C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi adalah obyek/subyek yang mempunyai karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya Sugiyono (2014). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh

bayi di Puskesmas Arjuno Kota Malang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek yang diteliti dan

dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmodjo, 2010). Sampel dalam

penelitian ini adalah bayi berusia dibawah satu tahun di Puskesmas Arjuno

Kota Malang yang memenuhi kriteria inklusi.

Jumlah sampel dalam penelitian eksperimen pada masing-masing

kelompok perlakuan antara 10 hingga 20 sampel (Sani, 2016). Untuk

menghindari adanya kriteria sampel drop out maka ditambahkan 10% dari

jumlah sampel minimal.

3. Teknik Sampling

Sampling merupakan proses melakukan seleksi pada populasi sebagai

perwakilan dari populasi tersebut. Teknik sampling dalam penelitian ini

menggunakan beberapa pertimbangan tertentu baik kriteria inklusi, kriteria

eksklusi ataupun kriteria pengguguran dalam pengambilan sampling,

dengan melalui teknik non-randomisasi atau non-probability sampling

(Purposive Sampling) (Sugiyono, 2017).

a. Kriteria inklusi (penerimaan)

1) Bayi berusia dibawah satu tahun di Puskesmas Arjuno Kota

Malang

2) Sudah mampu mengangkat kepala ketika tengkurap
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3) Bayi lahir cukup bulan (39-41 minggu)

4) Tidak memiliki riwayat penyakit jantung bawaan, hydrocephalus,

serta penyakit bawaan lainnya.

5) Tidak memiliki riwayat kejang

b. Kriteria eksklusi (penolakan)

1) Bayi memiliki permasalahan sendi atau tulang, seperti clubfoot,

genu varus atau valgus, osteokondrodisplasia, osteopetrosis,

osteogenesis imperfekta, artrogiposis, sindroma prune belly, dan

kelainan sendi dan tulang lainnya.

2) Bayi dalam pengawasan terapi farmakologi dikarenakan sakit

dengan intensitas sedang sampai parah, seperti panas tinggi, batuk

dan pilek yang parah, bronkitis, pneumonia, dan penyakit yang

membutuhkan terapi farmakologi lainnya.

c. Kriteria drop out (gugur)

1) Responden tidak melakukan maksimal tiga kali latihan untuk

kelompok dengan intervensi tujuh kali dalam seminggu dan

maksimal satu kali tidak mengikuti latihan untuk kelopok

intervensi dua kali dalam seminngu

2) Bayi tiba-tiba mengalami sakit yang berat

D. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua jenis variabel yang digunakan yaitu:

1. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang dapat

mempengaruhi variabel lain. Variabel independent dalam penelitian ini

adalah baby gym.
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2. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi

oleh variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemampuan

motorik kasar bayi.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan

karakteristik yang diamati kemudian memungkinkan peneliti untuk melakukan

observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena

(Nursalam, 2015).

Tabel 4.1. Definisi Operasional
No Variabel Definisi

Operasional
Instrumen Skala

Data

1. Variabel
Independen:

a. Baby gym
satu kali
seminggu

b. Baby gym
tujuh kali
seminggu

Latihan fisik yang memiliki
ciri dan kaidah khusus yakni
gerakan selalu dibuat untuk
mencapai tujuan tertentu,
gerakannya selalu tersusun
dan sistematik yang
dilakukan satu kali dalam
seminggu dengan durasi 10-
20 menit

Latihan fisik yang memiliki
ciri dan kaidah khusus yakni
gerakan selalu dibuat untuk
mencapai tujuan tertentu,
gerakannya selalu tersusun
dan sistematik yang
dilakukan tujuh kali dalam
seminggu dengan durasi 10-
20 menit

Standart
Operational
Prosedure
(SOP)

Standart
Operational
Prosedure
(SOP)

-

-

2. Variabel
Dependen:

Perkembangan yang
berhubungan dengan aspek

GMFM
(Gross

Rasio
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Perkembanga
n
kemampuan
motorik kasar
bayi

kemampuan anak dalam
melakukan pergerakan,
sikap tubuh yang
melibatkan otot-otot besar
yang ada dalam seluruh
anggota tubuh yang
dipengaruhi oleh
kematangan dan koordinasi
sistem saraf pusat, saraf tepi
dan otot untuk
menghasilkan gerakan-
gerakan kasar.

Motor
Function
Measure)

F. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di empat Posyandu Balita di Kelurahan

Penanggungan yang berada dibawah naungan Puskesmas Arjuno. Intervensi

dilakukan oleh ibu bayi di kediaman masing-masing. Pengambilan data

dilakukan selama satu bulan terhitung mulai tanggal 1 februari 2019 sampai

dengan tanggal 28 februari 2019.

G. Etika Penelitian

Etika dalam penelitian adalah hal yang sangat penting mengingat

penelitian berhubungan langsung dengan masyarakat. Etika yang harus

diperhatikan dalam melakukan penelitian yaitu:

1. Lembar persetujuan (informed consent)

Lembar persetujuan adalah tanda persetujuan antara peneliti dan subjek

penelitian. Lembar persetujuan diberikan sebelum pelaksanaan penelitian

agar responden memahami maksud, tujuan, dan dampak dari penelitian.

Jika subjek penelitian sudah setuju, maka subjek penelitian harus

menandatangani lembar persetujuan, serta bersedia untuk direkam dan

jika responden tidak bersedia, maka peneliti harus menghormati

keputusan responden.
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2. Tanpa nama (anonimity)

Anonimity adalah etika dalam penelitian dengan cara tidak

mencantumkan nama responden pada lembar alat ukur dan hanya

menuliskan kode pada lembar pengisian data dan juga hasil penelitian

yang disajikan nantinya.

3. Kerahasiaan (confidentiality)

Kerahasiaan adalah etika dalam penelitian dengan menjaga kerahasiaan

responden. Hanya kelompok data tertentu yang dilaporkan pada hasil

penelitian.

H. Alat Pengumpulan Data

Alat atau instrumen adalah metode yang digunakan untuk pengumpulan data

baik secara non-test atau test sebagai bentuk evaluasi dalam sebuah penelitian

(Sugiyono, 2017). Instrumen yang digunakan untuk mengukur pekembangan

motorik kasar bayi pada penelitian ini adalah GMFM (Gross Motor Function

Measure).

GMFM merupakan alat ukur yang khusus digunakan untuk mengevaluasi

permasalahan motorik kasar. GMFM mempunyai validitas atau kemampuan

prediktif yang sangat baik (Mahardika, 2016). Penilaian perkembangan motoric

kasar menggunakan uji GMFM dilakukan selama 45-60 menit. Tempat untuk

melakukan penilaian GMFM lebih baik menggunakan tempat yang cukup

familiar untuk anak dan cukup nyaman agar tidak membatasi gerakan anak.

Terdapat lima dimensi perkembangan motorik kasar yang diujikan mulai

dari dimensi berbaring dan berguling (17 tugas perkembangan), dimensi duduk

(20 tugas perkembangan), dimensi berdiri (13 tugas perkembangan), serta
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dimensi berjalan, berlari, dan melompat (24 tugas perkembangan). Hasil

penilaian didapat dalam bentuk persentase dengan perhitungan

menggunakanrumus yang telah ditentukan.

I. Prosedur Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data

sumber pertama yang diperoleh dari Puskesmas Arjuno berbentuk kohort data

bayi semua posyandu. Kemudian setelah mendata bayi sesuai usianya, barulah

pengisian lembar kuesioner dilakukan ibu bayi di posyandu. Data primer pada

penelitian ini diperoleh melalui pemberian kuesioner berdasarkan kriteria inklusi

dan lembar Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) yang telah disiapkan

peneliti.

2. Tahap Persiapan

a. Peneliti melakukan studi pustaka mengenai penelitian yang akan dilakukan

b. Peneliti menyusun proposal penelitian

c. Peneliti mengajukan surat ijin studi pendahuluan yang ditujukan untuk

Kaprodi Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah

Malang.

d. Peneliti mempersiapkan alat pengumpulan data yang diperlukan seperti

kuesioner, lembar persetujuan, dan lembar pengukuran kemampuan

motoric kasar.

3. Tahap Pelaksanaan

a. Setelah mendapatkan ijin dari Kaprodi Fisioterapi Fakultas Ilmu

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang, peneliti melakukan studi
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pendahuluan ke Puskesmas Arjuno Kota Malang untuk melihat data bayi

dan usia yang sesuai dengan kriteria penelitian.

b. Peneliti mendapatkan rekomendasi wilayah-wilayah yang dapat digunakan

sebagai sampel penelitian

c. Peneliti mendapatkan jadwal posyandu di dua wilayah tersebut dan dapat

melakukan sosialisasi penelitian sekaligus menyebarkan kuesioner kepada

ibu yang membawa bayi berusia dibawah satu tahun.

d. Peneliti menentukan subjek penelitian yang masuk ke dalam kriteria

inklusi dan menentukan jumlah dari responden penelitian.

e. Peneliti menjelaskan tujuan penelitian dan meminta persetujuan subjek

penelitian untuk menjadi responden dalam penelitian. Subjek penelitian

memiliki hak untuk menolak menjadi responden. Subjek yang menyatakan

bersedia untuk menjadi responden sampai akhir penelitian akan dimintai

untuk menandatangani lembar persetujuan yang telah disiapkan oleh

peneliti.

f. Setelah menandatangani surat lembar persetujuan, responden diminta

untuk mengisi data ibu dan bayi yang meliputi; nama ibu dan bayi, usia,

alamat, nomor kontak yang dapat dihubungi.

g. Peneliti membagi responden dalam dua kelompok yakni kelompok A atau

kelompok eksperimen, dan kelompok B atau kelompok kontrol.

h. Peneliti mendatangi kediaman kelompok A atau kelompok eksperimen

untuk menjelaskan prosedur dan teknik penelitian serta teknik baby gym

yang akan dilakukan selama empat minggu penelitian sampai responden

dapat melakukan latihan dengan teknik yang  benar.
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i. Peneliti memberikan pedoman baby gym berupa booklet dan video kepada

responden kelompok A.

j. Responden diminta aktif dalam berkomunikasi dengan peneliti untuk

mengkonfirmasi latihan baby gym berjalan lancar dan dilakukan secara

brutin agar peneliti dapat mengidentifikasi kendala

4. Tahap Pengolahan Data

Proses pengolahan data dilakukan setelah seluruh data terkumpul.

Adapun tahap pengolahan data penelitian adalah sebagai berikut.

a. Editing

Pada tahap ini peneliti telah mendapatan data dari responden kemudian

diperiksa kembali terkait kelengkapan data dan kejelasan jawaban dalam

kuesioner yang telah diisi oleh responden.

b. Coding

Coding adalah tahap pemberian kode pada data yang telah dikumpulkan

oleh responden. Coding diperlukan untuk menandai responden mana

yang belum dan sudah melakukan latihan. Selain itu tujuan dari tahap

coding ini adalah menjaga kerahasiaan responden selama penelitian.

c. Processing

Processing merupakan tahap pemrosesan data yang dilakukan dengan

entry data sesuai coding masing-masing responden

d. Cleaning

Cleaning adalah tahap akhir dari pengolahan data. Pada tahap ini peneliti

perlu memriksan data yang telah dimasukkan, jika tidak ada kesalahan,

peneliti dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya yakni analisis data.
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J. Uji Analisis Data

1. Analisis univariat

Analisis univariat adalah analisis setiap variabel baik variabel dependen

ataupun independen dari hasil penelitian. Analisis univariat terbagi menjadi

statis deksriptif dan statis interferensial. Statis deskriptif berisi gambaran data

dalam bentuk table atau grafik sescara ilmiah meliputi, mean, median modus,

dan standar deviasi (Sugiyono, 2009 & Notoadmodjo, 2010). Analisis

univariat dalam penelitian pengaruh baby gym terhadap perkembangan

kemampuan duduk bayi usia dibawah satu tahun di Puskesmas Arjuno, Kota

Malang ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik responden usia bayi,

jenis kelamin, berat badan bayi, tinggi badan, dan lingkar kepala.

2. Analisis bivariat

Analisa bivariat merupakan analisa yang digunakan untuk mengetahui

hubungan antar variabel independen dan variabel dependen dengan

menggunakan uji statistik (Notoatmodjo, 2012).

a. Uji Normalitas

Sebelum melakukan analisis data dengan uji T, data terlebih dahulu

akan diuji normalitas. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui

apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal

(Santoso. 2010). Untuk mengukur normalitas digunakan uji Shapiro-Wilk

SPSS for windows sebagai uji statistik dengan sampel  <50 responden.

Kesimpulan hasil analisis uji normalitas adalah nilai signifikan 2 tailed ≤

0,05 yang beramakna Ho ditolak atau data tidak berdistribusi dengan

normal.
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b. Wilcoxon Test

Data yang tidak berdistribusi dengan normal uji statistik non-

parametrik menggunakan Wilcoxon Test. Data dari hasil uji pengaruh

baby gym dengan frekuensi tujuh kali seminggu pada penelitian ini

menunjukkan bahwa nilai P < 0,05 yang bermakna H1 diterima atau

terdapat pengaruh yang berarti. Sedangkan uji pengaruh baby gym

dengan frekuensi satu kali seminggu pada penelitian ini menunjukkan

bahwa nilai P > 0,05 yang bermakna H1 ditolak atau tidak terdapat

pengaruh yang berarti

c. Mann Whitney Test

Kedua data yang berdistribusi tidak normal sehingga uji

perbandingan kedua perlakuan menggunakan uji Mann Whitney dengan

hasil nilai P > 0,05 yang bermakna H1 ditolak atau tidak terdapat

perbedaan pengaruh yang signifian pada kelompok perlakuan dengan

frekuensi tujuh kali seminggu dansatu kali seminggu.


