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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian quasi-eksperimental dengan Non 

Equivalen Group design. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbandingan 

pengaruh pemberian baby gym yang dilakukan setiap hari terhadap 

kemampuan merangkak bayi usia dibawah satu tahun, kemudian 

dibandingkan dengan kelompok kontrol dengan perlakuan baby gym yang 

dilakukan sekali seminggu terhadap kemampuan merangkak bayi usia 

dibawah satu tahun di Puskesmas Arjuno Kota Malang sebelum dan sesudah 

perlakuan.  

Bagan 4.1 Desain Penelitian 

Keterangan:  

P : Populasi. 

S : Sampel. 

K1 : Kelompok Eksperimen dengan Perlakuan Baby Gym 7 Hari/Minggu. 

K2 : Kelompok Kontrol dengan Perlakuan Baby Gym 1 Hari/Minggu. 

O1 : Pre Test yang Diberikan pada K1. 

O2 : Pre Test yang Diberikan pada K2. 

Xa : Perlakuan Baby Gym 7 Hari/Minggu. 

Xb : Perlakuan Baby Gym 1 Hari/Minggu. 

P1 : Post Test yang Diberikan pada K1. 

P2 : Post Test yang Diberikan pada K2. 

H : Hasil Perbandingan Pre Test 1 dan Post Test 1  dengan Pre Test 1 

dan Post Test 2. 

Penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok eksperimen 

diberikan intervensi berupa baby gym dengan frekuensi tujuh kali seminggu 

P S 

K1 

K2 

O1 

O2 

Xa 

Xb 

P1 

P2 

H 
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dan kelompok kontrol yang diberikan intervensi berupa baby gym dengan 

frekuensi satu kali seminggu. Hasil yang ingin diperoleh adalah untuk melihat 

perbandingan pengaruh pemberian baby gym terhadap kemampuan 

merangkak bayi usia dibawah satu tahun. 

B. Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam 

penelitian, dimulai dari penetapan populasi, sampel dan seterusnya 

(Suryawan, 2014). Kerangka  penelitian ini sebagai berikut: 

Bagan 4.2 Kerangka Penelitian Perbandingan Pengaruh Frekuensi Pemberian Baby 

gym terhadap Kemampan Merangkak Bayi Usia Dibawah Satu Tahun.  

Perkembangan Kemampuan 

Merangkak 

Sampel : Bayi berusia dibawah satu tahun di Puskesmas Arjuno Kota Malang 

yang memenuhi kriteria inklusi  

Populasi : Bayi di Puskesmas Arjuno Kota Malang 

Variabel Independen Variabel Dependen 

Instrumen : Observasi 

Kemampuan Merangkak 

Skala : Ordinal 

Baby Gym dengan 

frekuensi 7 kali 

seminggu 

Baby Gym dengan 

frekuensi 1 kali 

seminggu 

Analisa Data: Mann-Whitney U 

H0 : Tidak Ada Perbedaan Pengaruh 

Pemberian Baby Gym terhadap 

Kemampuan Merangkak Bayi Usia 

Dibawah 1 Tahun. 

H1 : Ada Perbedaan Pengaruh 

Pemberian Baby Gym terhadap 

Kemampuan Merangkak Bayi Usia 

Dibawah 1 Tahun. 
 

Hasil : Peningkatan perkembangan kemampuan merangkak bayi usia dibawah satu 

tahun 
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C. Populasi, Sampel dan Sampling  

1. Populasi  

Populasi merupakan responden yang telah memenuhi kriteria atau 

ketentuan penelitian serta memiliki karakteristik yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Yusuf, 2015). 

Populasi dalam penelitian ini adalah bayi di Puskesmas Arjuno Kota 

Malang. 

2. Sampel  

Sampel merupakan sebagian kelompok kecil yang menjadi 

perwakilan populasi yang diteliti di dalam sebuah populasi (Yusuf, 2015). 

Menurut Notoatmodjo (2010) sampel adalah sebagian dari keseluruhan 

objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel 

dalam penelitian ini adalah bayi berusia dibawah satu tahun di Puskesmas 

Arjuno Kota Malang yang memenuhi kriteria inklusi. 

 Menurut Sugiyono (2009), untuk penelitian eksperimen yang 

sederhana yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol, jumlah anggota masing-masing kelompok antara 10-20 orang. 

Untuk menghindari adanya kriteria sampel drop out maka ditambahkan 

10% dari jumlah sampel minimal. Berdasarkan studi pendahuluan di 

Puskesmas Arjuno Kota Malang yang menaungi 4 kelurahan, dengan 7-9 

Posyandu di setiap kelurahannya terdapat rata-rata 14 bayi berusia 

dibawah satu tahun di setiap Posyandu. 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan proses melakukan seleksi pada 

populasi sebagai perwakilan dari populasi tersebut. Teknik sampling 
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dalam penelitian ini menggunakan beberapa pertimbangan tertentu baik 

kriteria inklusi, kriteria eksklusi ataupun kriteria pengguguran (drop out). 

Pengambilan sampling menggunakan teknik non-random sampling 

dengan kriteria purposive sampling (Sugiyono, 2017). Kemudian peneliti 

mengukur hasil sebelum dilakukan intervensi, dan mengukur hasil setelah 

dilakukan intervensi (Swarjana, 2015). Sehingga, hasil penelitian akan 

lebih akurat, karena dapat membandingkan hasil sebelum dilakukan dan 

sesudah dilakukan intervensi (Sugiyono, 2017). Kelompok subjek dalam 

penelitian ini adalah bayi usia dibawah satu tahun yang diberikan 

intervensi baby gym untuk menilai pengaruhnya terhadap kemampuan 

merangkak sebelum dan setelah dilakukan baby gym. 

a. Kriteria Inklusi (Penerimaan) 

1. Bayi berusia dibawah satu tahun di Puskesmas Arjuno Kota 

Malang. 

2. Sudah mampu mengangkat kepala ketika tengkurap. 

3. Bayi lahir cukup bulan (39-41 minggu). 

4. Bayi tidak dalam keadaan sakit atau keadaan yang disarankan 

dokter untuk tidak beraktivitas banyak. 

b. Kriteria Eksklusi (Penolakan) 

1. Bayi telah mampu merangkak dengan kategori jenis merangkak 

The Classic Crawl secara mandiri. 

2. Bayi yang memiliki trauma akut dan memiliki kelainan pada 

sendi dan tulang. 

3. Bayi dengan kelainan jantung.   
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c. Kriteria Pengguguran 

Kriteria pengguguran atau drop out (DO) merupakan kriteria 

subjek yang tidak dapat melanjutkan sebagai sampel penelitian, 

sebagai berikut: 

1. Responden kelompok eksperimen dengan pemberian baby gym 

tujuh kali seminggu yang tidak melakukan latihan maksimal tiga 

hari berturut-turut dalam seminggu dan kelompok kontrol dengan 

pemberian baby gym seminggu sekali yang tidak melakukan 

latihan maksimal selama dua minggu. 

2. Bayi tiba-tiba mengalami sakit, seperti yang tertera dalam 

kontraindikasi. 

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 independen dalam 

penelitian ini adalah baby gym. 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian 

ini adalah perkembangan kemampuan merangkak bayi.  



49 
 

 
 

E. Definisi Operasional 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

No. Variabel Definisi Operasional Instrumen Skala Data 

1. Variabel 

Independen: 

Baby gym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Baby gym 

tujuh kali 

seminggu 

b. Baby gym 

satu kali 

seminggu 

 

 

Baby gym adalah salah 

satu jenis stimulasi 

dengan bentuk latihan 

permainan gerakan yang 

akan merangsang 

pertumbuhan, 

perkembangan dan 

kemampuan gerak tubuh 

secara optimal yang 

gerakannya tersusun 

secara sistematis.  

Baby gym dilakukan 

dengan durasi 10-20 

menit setiap hari. 

Baby gym dilakukan 

dengan durasi 10-20 

menit sekali seminggu. 

SOP - 

2. Variabel 

Dependen: 

Perkembangan 

kemampuan 

merangkak 

Perkembangan 

kemampuan merangkak 

merupakan tahapan 

perkembangan 

kemampuan motorik 

kasar untuk berpindah 

tempat dengan 

menggunakan empat 

anggota gerak tubuh 

yaitu kedua tangan dan 

lutut dengan posisi 

badan terangkat dari 

permukaan. 

SOP Interval 

 

F. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Malang pada bayi yang berada di 

lingkungan yang dinaungi Puskesmas Arjuno Kota Malang di Posyandu yang 

berada diwilayah Kelurahan Penanggungan.  

G. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan bulan Februari 2019 dengan proses pengambilan 

data dilakukan selama empat minggu, yang dilaksanakan setiap hari.   
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H. Etika Penelitian 

Penelitian dengan melibatkan manusia sebagai subjek penelitian tidak 

diperkenankan apabila bertentangan dengan etika agar hak responden dapat 

terlindungi, penelitian dilakukan dengan menggunakan etika sebagai berikut 

(Sugiyono, 2017). 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. 

Dalam lembar persetujuan ini subjek juga diminta kesediaannya 

untuk direkam dan jika responden tidak bersedia, maka peneliti 

harus menghormati keputusan responden. 

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.  
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I. Alat Pengumpulan Data 

Perkembangan kemampuan merangkak pada bayi dalam penelitian ini 

dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner observasi kemampuan 

merangkak. Ada beberapa alat ukur yang dapat digunakan dalam pengukuran 

merangkak, tetapi kuesioner observasi kemampuan merangkak merupakan 

alat ukur kemampuan merangkak yang telah melalui uji validitas dan 

reabilitas dengan mengadaptasi Crawling Guidline Australia dan telah 

dilakukan pada beberapa penelitian terbaru mengenai kemampuan merangkak 

di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bentuk umum dari kuesioner 

observasi kemampuan merangkak berupa tabel dengan lima tahapan 

merangkak dengan penjelasan karakteristik kemampuan merangkak setiap 

tahapannya. 

Tabel 4.2 Kuesioner Observasi Kemampuan Merangkak   

No. Tahapan Karakteristik 

1. The Belly Crawl 

 
Gambar 4.1 The Belly Crawl 

(Sumber: care.com) 

a. Kepala mampu tegak 45° - 90°. 

b. Mengangkat dada dengan 

bertumpuan pada salah satu atau 

pada kedua siku. 

c. Belum mampu mengangkat perut 

dan pantat. 

d. Saat posisi tengkurap tubuh 

bertumpuan penuh pada perut dan 

kedua paha. 

2. The Crab Crawl 

 
Gambar 4.2 The Crab Crawl 

(Sumber: parents.com) 

a. Kepala mampu tegak 90° pada 

midline. 

b. Mengangkat dada dengan 

bertumpuan pada kedua telapak 

tangan. 

c. Dapat mengangkat perut setinggi 

45° dari lantai. 

d. Posisi tengkurap bertumpuan pada 

sebagian perut dan kedua paha. 
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3. The Bear Crawl 

 
Gambar 4.3 The Bear Crawl 

(Sumber: parents.com) 

a. Kepala mampu tegak 90° pada 

midline. 

b. Mampu mengangkat dada, perut dan 

paha dengan bertumpuan pada 

keempat anggota gerak tubuh. 

c. Bertumpuan pada kedua telapak 

tangan dan kedua telapak kaki. 

4. The Leapfrog Crawl 

 
Gambar 4.4 The Leapfrog 

Crawl 

(Sumber: milestone moments 

booklet) 

a. Kepala mampu tegak 90° pada 

midline. 

b. Mampu mengangkat dada, perut dan 

paha dengan bertumpuan pada 

kedua telapak tangan, salah satu 

lutut dan salah satu telapak kaki. 

c. Posisi seperti membentuk jembatan. 

5. The Classic Crawl 

 
Gambar 4.5 The Classic 

Crawl 

(Sumber: 

theinspiredtreehouse.com) 

a. Kepala mampu tegak 90° pada 

midline. 

b. Mampu mengangkat dada, perut dan 

paha dengan bertumpuan pada 

kedua telapak tangan dan kedua 

lutut. 

c. Posisi merangkak yang sempurna. 

 

Bayi dikatakan berada pada tahapan merangkak tertentu jika bayi telah 

memenuhi semua karakteristik yang telah tertulis di kuesioner. Jika bayi 

belum memenuhi karakteristik tahapan tertentu, maka bayi dikategorikan 

tahapan merangkak sebelumnya. Sebagai contoh kemampuan merangkak 

bayi saat pre test adalah The Crab Crawl jika kepala bayi mampu tegak 90° 

pada midline, dada terangkat dengan bertumpu pada kedua telapak tangan, 

dapat mengangkat perut setinggi 45° dari lantai, dan saat posisi tengkurap 
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bayi bertumpu pada sebagian perut dan kedua paha. Jika pada karakteristik 

kepala bayi mampu tegak 90
o
 tidak terpenuhi yang juga akan membuat bayi 

tidak mampu mengangkat perutmya setinggi 45
o
, maka bayi masuk pada 

tahapan the belly crawl. Yang secara langsung menunjukkan bahwa bayi 

harus memenuhi seluruh karakteristik yang telah tertulis di kuesioner. 

J. 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 berdasarkan 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 izin studi pendahuluan yang ditujukan 

untuk Kaprodi Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

d. Peneliti mempersiapkan alat pengumpulan data yang diperlukan 

berupa kuesioner, lembar persetujuan dan lembar pengukuran 

kemampuan merangkak bayi. 



54 
 

 
 

3. Tahap Pelaksanaan 

a. Setelah mendapatkan izin dari Kaprodi Fisioterapi Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang, peneliti melakukan 

studi 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 

lembar identitas responden penelitian dan 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, dan nomor kontak yang dapat dihubungi.  

g. Peneliti melakukan penilaian kuesioner observasi kemampuan 

merangkak sebelum dilakukan intervensi. 
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h. Peneliti membagi responden dalam dua kelompok yakni kelompok A 

atau kelompok eksperimen, dan kelompok B atau kelompok kontrol. 

i. Peneliti mendatangi kediaman responden kelompok A untuk 

menjelaskan prosedur dan teknik penilitian serta teknik baby gym 

yang akan dilakukan selama empat minggu penelitian sampai 

responden dapat melakukan latihan dengan teknik yang benar. 

j. Peneliti memberikan pedoman baby gym berupa booklet dan video 

kepada responden kelompok 1 dan kelompok 2. 

k. Responden diminta aktif berkomunikasi dengan peneliti untuk 

mengkonfirmasi latihan baby gym berjalan lancar dan dilakukan 

secara rutin. Agar peneliti dapat mengidentifikasi kendala yang 

dihadapi ibu bayi. 

l. Peneliti melakukan penilaian kuesioner observasi kemampuan 

merangkak setelah dilakukan intervensi. 

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 
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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 memeriksa data yang telah dimasukkan, jika tidak ada 

kesalahan, peneliti dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya yakni 

analisis data. 

K. Analisa Data 

1. Analisa Univariat 

Analisa univariat merupakan analisa tiap variabel baik variabel 

independen dan variabel dependen dari hasil penelitian. Analisis 

univariat terbagi menjadi statik deskriptif dan statstik inferensial. Statik 

deskriptif menggambarkan data dalam bentuk tabel atau grafik secara 

ilmiah meliputi mean, median, modus dan standar deviasi (Sugiyono, 

2009 & Notoatmodjo, 2010). Deskriptif yang digunakan dalam penelitian 

ini mengenai karakteristik dari responden penelitian yang terdiri dari 

usia, jenis kelamin, berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala bayi.  

2. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat merupakan analisa yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen   
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dengan menggunakan uji statistik (Notoatmodjo, 2012), sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah sampel 

yang digunakan dalam penelitian berasal dari populasi yang sama atau 

distribusi data dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak 

(Notoatmodjo, 2010). Normal atau tidaknya distribusi data 

menentukan uji statik yang akan digunakan dalam penelitian. Analisa 

statik dalam menguji normalitas data menggunakan program SPSS 

dengan menggunakan uji Saphiro-wilk karena sampel kurang dari 50 

responden. Dengan kesimpulan hasil analisa data nilai p > 0.05 data 

berdistribusi normal dan jika nilai p < 0.05 data tidak berdistribusi 

normal. 

b. Uji Hipotesis 

1) Uji Wilcoxon 

Uji hipotesis yang dilakukan untuk menganalisa data 

dengan satu kelompok jika data tidak berdistribusi normal maka 

uji statistik non-parametrik menggunakan uji Wilcoxon. Dasar 

pengambilan keputusan pengujian uji Wilcoxon berdasarkan 

perbandingan probabilitas dengan nilai Asymp. Sig. 2 tailed (α = 

0,05) adalah : 

c) Jika nilai P ≥ 0,05 maka diartikan tidak bermakna. 

d) Jika nilai P < 0,05 maka diartikan bermakna. 

2) Uji Mann-Whitney U 

Uji hipotesis yang dilakukan untuk menganalisa data 

dengan dua kelompok jika data tidak berdistribusi normal maka 
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uji statistik non-parametrik menggunakan uji Mann Whitney. 

Dasar pengambilan keputusan pengujian uji Mann Whitney 

berdasarkan perbandingan probabilitas dengan nilai Asymp. Sig. 2 

tailed (α = 0,05) adalah : 

a) Jika nilai P ≥ 0,05 maka diartikan tidak bermakna.

b) Jika nilai P < 0,05 maka diartikan bermakna.


