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BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan proses rancangan penelitian yang

disusun dan diperlukan dalam pelaksanaan dan perencanaan dalam sebuah

penelitian yang akan dilakukan (Notoadmojo, 2015). Penelitian ini

merupakan jenis penelitian analitik korelatif dengan jenis rancangan Cross

Sectional Study yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan melakukan

pengamatan objek hanya dalam satu periode tertentu selama penelitian

berlangsung dalam suatu penelitian agar mengetahui dinamika korelasi

berdasarkan efek dari fakto-faktor resiko, dengan tujuan untuk mengetahui

ada dan tidak adanya hubungan antara aktivitas fisik dengan kualitass hidup

pada lansia Di Panti Jompo Kota Malang.

Bagan 4.1 Skema Penelitian

Keterangan :
P = Populasi
S = Sampel
X = Aktivitas Fisik
Y = Kualitass Hidup

S YXP
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B. Kerangka Kerja Penelitian

Bagan 4.2 Kerangka Penelitian

Analitik korelatif dengan pendekatan Cross Sectional Study

Populasi : Lansia di Panti Jompo Malang

Teknik Sampling : Purposive Sampling

Sampel : Semua lansia umur >60 tahun yang bersedia menjadi
responden dengan memiliki kriteria inklusi

Variabel Independen (Bebas) Variabel Dependen (Terikat)

Aktivitas Fisik Kualitas Hidup

Alat Ukur : Kuesioner IPAQ
Alat Ukur : Kuesioner WHOQOL-BERF

Skala : OrdinalSkala : Ordinal

Analisa Data

H1: Ada hubungan antara
aktivitas fisik dengan
kualitas hidup pada lansia
di Panti Jompo Malang.

H0: Tidak ada hubungan
antara aktivitas fisik
dengan   kualitas hidup
pada lansia di Panti Jompo
Malang.



34

C. Populasi, Sampel, dan Sampling

1. Populasi

Populasi merupakan suatu kumpulan individu, kelompok, maupun

objek yang secara potensial diminati oleh peneliti untuk diteliti

(Swarjana, 2012 dalam Amirullah, 2015).

Populasi yang di lakukan oleh peneliti yaitu responden lansia yang ada

di Panti Jompo Malang.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari keseluruhan jumlah individu dan

karakteristik berdasarkan populasi yang diambil dan dijadikan sampel

(Sugiyono, 2014). Pengukuran sampel deskriptif mengambil sebanyak

>30 dan >500. Semakin banyak sampel yang diambil untuk diteliti maka

hasilnya akan lebih mudah disimpulkan dan semakin representatif

(Notoadmojo, 2014 dalam Amirullah, 2015).

Sampel diambil >50 lansia di Panti Jompo  Malang.

3. Teknik Sampling

Teknik sampling merupakan cara dalam pengambilan sampel yang

sesuai dengan obyek penelitian (Nursalam, 2008 dalam Mahfud, 2015).

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan non probability

sampling dengan metode purposive sampling. Non probability

samplingadalah suatu teknik pengambilan sampel berdasarkan pandangan

dari beberapa ahli tidak memberikan kesempatan pada anggota populasi

yang akan dijadikan sebagai sampel berdasarkan tujuan dari penelitian

(Sugiyono, 2011 dalam Amirullah, 2015).
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Purposive Sampling yakni emilihan sekelompok subjek

didasarkan oleh ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut

paut yang ssangat erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui

sebelumnya terdahulu, dengan kata lain unit sampel yang di kaitkan

disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan tujuan suatu

penelitian (Swarjono, 2012).

Sampel penelitian yang dilakukan mempunyai 3 kriteria, antara lain:

a. Kriteria inklusi (penerimaan) pada penilitian ini,antara lain:

1) Lansia di Panti Jompo Malang.

2) Responden lansia berusia >50 tahun.

4) Responden bersedia menjadi sampel dengan mengisi lembaran

kuesioner dan persetujuan penelitian dari awal sampai akhir

dengan kooperatif.

b. Kriteria eksklusi (penolakan) pada penilitian ini, antara lain:

1) Responden tidak berada di tempat penelitian.

2) Responden bedrest

3) Memiliki gangguan berkomunikasi dan kognitif.

D. Vaiabel Penelitian

1. Variabel Bebas (Independent)

Variabel bebas pada penelitian ini adalah aktivitas fisik.

2. Variabel Terikat (Dependent)

Variabel terikat pada penelitian ini adalah kualitas hidup pada lansia.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional ialah mendefinisikan variabel secara operasional

berdasarkan kriteria-kriteria yang diamati (observasi atau pengukuran),
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berdasakan parameter yang telah ditentukan ukuran penelitiannya (Hidayat,

2009)

Tabel 4.3 Definisi Operasional

No Variabel Definisi
Operasional

Alat Ukur Hasil Ukur Skala

1. Bebas
(Dependen)
:

Kualitas
Hidup

Kualitas hidup
lansia yang tinggal
di Panti Jompo
yang meliputi
kondisi dimensi
fisik, dimensi
psikologis, dimensi
hubungan sosial,
dan dimensi
lingkungan dalam
kehidupan sehari-
hari yang di
alaminya.

Kuesioner
Word
Health
Orgaization
Quality of
Life
(WHOQOL-
BERF)
menggunak
an skala
likert
dengan poin
(1-5), empat
macam
pilihan
jawaban,
dan jumlah
pertanyaan
sebanyak 26
item.

Interpretasi
skor akhir
pada
domainnya
menunjukka
n :

kualitas
hidup
sangat
buruk,
kualitas
hidup
buruk,
kualitas
hidup cukup
baik,
kualitas
hidup baik,
dan kualitas
hidup
sangat baik.

Ordinal

2. Terikat
(Independen
) :

Aktivitas
Fisik

Kegiatan sehari-
hari yang dilakukan
lansia di Panti
Jompo dalam
frekuensi dan
durasi tertentu yang
membutuhkan
energi dalam
bergerak.

Kuesioner
Internationa
l Physical
Activity
Quessionair
e (IPAQ)
yang
memiliki 7
pertanyaant
erdiri dari
aktivitas
fisik berat
(vigorous

Jumlah
aktivitas
fisik yang
dilakukan
(MET)
menit/ming
gu dengan
hasil
interpretasi
: aktivitas
fisik rendah
(<600 MET
menit/ming

Ordinal
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activity),
aktivitas
fisik sedang
(moderate
activity),
aktivitas
berjalan
(walking
activity),
dan
aktivitas
sedentary
atau duduk
(sitting
activity)
pada lansia
yang
dilakukan
berapa lama
dalam
hitungan
waktu
(jam/menit)
serta berapa
kali
melakukan
kegiataan
tersebut
dalam satu
minggu
terakhir

gu),
aktivitas
fisik sedang
(>600-1500
MET
menit/ming
gu), dan
aktivitas
fisik tinggi
(>1500
MET
mneit/ming
gu)

F. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Panti Jompo Malang.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Februari 2019.

3. Responden
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Penelitian ini menggunakan responden lansia (lanjut usia) dengan

melakukan aktivitas fisik menggunakan kuesioner IPAQ dan kualitas

hidup menggunakan kuesioner WHOQOL-BREF.

G. Etika Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, peneliti harus mengajukan

permohonan izin terlebih dahulu kepada responden yang bersangkutan,

sebagai persetujuan bahwa responden bersedia menjadi sampel dalam suatu

penelitian. Setelah itu melakukan penelitian berdasarkan etika yang telah di

tetapkan, sebagi berikut :

1. Informed Consent (Lembar Persetujuan)

Informed Consent merupakan lembaran yang berisi persetujuan antara

peneliti dan responden sebelum melakukan sebuah penelitian dengan

tujuan agar responden dapat mengerti maksud dari penelitian, tujuan

penelitian, dan mengetahui dampak buruk yang akan terjadi selama

pengambilan data. Apabila responden setuju dan bersedia menjadi sampel

maka harus menandatangani lembar persetujuan tersebut, namun jika

tidak setuju untuk diteliti maka peniliti harus menghormati keputusan dari

hak-hak responden dengan tidak memaksa (Nurssalam, 2008).

2. Anonymity (Tanpa Nama)

Anonymity ialah semua informasi identitas yang telah dikumpulkan

dari responden dijamin dan terjaga kerahasiaannya. Peneliti hanya

mencantumkan nama inisial responden pada lembar kuesioner, dan hanya

kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hassil riset (Nurssalam,

2008).
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3. Confidentially (Kerahasiaan)

Confidentially ialah masalah etika dalam memberikan jaminan dan

kenyamanan pada responden selama penelitian berlangsung yang bersifat

rahasia. Kenyamanan dalam penelitian dilakukan dengan menjelaskan

bagaimana proses pengambilan data dan kemungkinan buruk yang akan

terjadi selama penelitian berlangsung kepada responden agar responden

merassa nyaman dan aman saat penelitian dilakukan (Nurssalam, 2008).

H. Alat Pengumpulan Data

1. International Physical Activity Questionnaire (IPAQ)

Instrumen aktivitas fisik bisa diukur dengan menggunakan kuesioner

International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). Alat ukur ini telah

diadaptasikan ke dalam Bahasa Indonesia dan banyak digunakan sebagai

penelitian di negara-negara berkembang. Penelitian yang telah dilakukan

(Bull et al, 2009) alat ukur IPAQ menyajikan data yang sangat valid

untuk aktivitas fisik. Penelitian di Indonesia (Ranggadwipa, 2014) dan

(Adhitya, 2016).

IPAQ terdiri dari 7 pertanyaan yang terdiri dari aktivitas fisik berat,

aktivitas fisik sedang, aktivitas yang dilakukan dalam berjalan kaki, dan

aktivitas saat santai atau duduk. Aktivitas fisik yang dilakukan dalam

durasi 7 hari terakhir (Fiona et al, 2018). Nilai total dari aktivitas fisik

dapat dihitung dengan (metabolic equavalent) MET menit/minggu. Data

durasi aktivitas kategori berat dikalikan dengan MET = 8, data durasi

aktivitas rendah dikalikan dengan MET = 4, dan data durasi aktivitas

sedang dikalikan MET = 3,3. Kemudian hasilnya akan di klasifikasikan

kedalam kriteria aktivitas fisik sedang, rendah, dan tinggi. Rumus
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perhitungan skor aktivitas fisik, yakni Total MET-menit/minggu =

Rendah (4MET×menit×hari) + Sedang (3,3MET×menit×hari) + Kuat

(8MET x min x hari) (IPAQ, 2005 dalam Nia 2018)

Setelah didapatkan hasil akhirnya dalam MET menit/minggu

kemudian diklasifikasikan ke dalam tingkat aktivitas fisik.

Tabel 4.4 Klasifikasi Hasil IPAQ

No Metabolic Equavalent (MET-s) Kategori

1. >3000 MET mneit/minggu Aktivitas fisik Tinggi

2. >600-3000 MET menit/minggu Aktivitas fisik Sedang

3. 600 MET menit/minggu Aktivitas fisik Rendah

(Sumber: IPAQ, 2005)

2. World Health Organization Quality of Life Questionnarie (WHOQOL-

BREF)

Kualitas hidup dapat diukur dengan menggunakan world health

organization quality of life questionnarie (WHOQOL-BREF). Alat ukur

(WHOQOL-BREF) telah diadaptasi dan dimodifikasi ke dalam Bahasa

Indonesia pada tahun 2006. Kemudian telah di lakukan uji validitas dan

reabilitas dengan Alpha Cronbach (Wardhani, 2006). Domain tidak akan

diberi nilai jika >20% pertanyaan tidak dijawab oleh responden (Hidayat

& Kusumaratna, 2009). Hasil dari kuesioner alat ukur ini sangatlah valid

dari uji validitas (r=0,89-0,95) dan reabilitas (r=0,66-0,87) (Sekarwiri,

2008). karena itu, alat ukur kuesionerWHOQOL-BREF pada penelitian

ini tidak dilakukan uji validitas dan reabilitas lagi.
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WHOQOL-BREF merupakan pengenmbangan dari WHOQOL-100

terdiri dari 24 facets yang mencakup 4 domain dan sudah terbukti dapat

mengetahui dan mengukur kualitas hidup seseorang (Anbarassan, 2015).

Tabel 4.5 Domain Kualitas Hidup

No Indikator Butir Item Jumlah Pertanyaan

1. Kesehatan Fisik 3, 4, 10, 15, 16, 17, 18 7

2. Psikologik 5, 6, 7, 11, 19, 26 6

3. Hubungan Sosial 20, 21, 22 3

4. Lingkungan 8, 9, 12, 13, 14, 23, 24,
25

8

5. Kesehatan Umum 1, 2 2

Jumlah Item 26

Masing-masing facets memiliki skala 1-5 (Tavassoli et al, 2011). Skor dari

kuesioner WHOQOL-BREF dihitung sesuai dengan skor guadline scoring

(WHOQOL-BREF, 1996). Skor akhir yang akan di interpretasikan adalah skala dari

0-100 dengan skala sebagai berikut (Anbarassan, 2015) :

Tabel 4.6 Klasifikasi Skala Skor Akhir WHOQOL-BREF

No Skala Kategori

1. Skor akhir 0-20 Kualitas hidup sangat buruk

2. Skor akhir 21-40 Kualitas hidup buruk

3. Skor akhir 41-60 Kualitas hidup sedang

4. Skor akhir 61-80 Kualitas hidup baik

5. Skor akhir 81-100 Kualitas hidup sangat baik
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I. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pendekatan subyek dengan cara

pengumpulan data berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan. Untuk

mengukur kualitas hidup peneliti menggunakan pengisian lembaran kuesioner

WHOQOL-BREF, sedangkan pada aktivitas fisik peneliti menggunakan alat

ukur berupa instrumen IPAQ. Berikut langkah-langkah pengambilan data:

1. Tahap Persiapan

a. Menyiapkan surat izin penelitian yang nanti akan disampaikan kepada

yang berkepentingan (instansi).

b. Mempersiapkan lembar pengisian kuesioner untuk pengumpulan data

responden.

c. Membuat jadwal penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Peneliti memperkenalkan diri lebih dulu dan menjelaskan tujuan dari

penelitiannya

b. Menentukan sampel yang akan dijadikan penelitian. untuk penelitian

ini menggunakan responden lansia yang ada di panti jompo Malang.

Teknik pengambilan sampel non probability sampling dengan metode

purposive sampling yang telah ditentukan kriteria khususnya untuk

responden.

c. Memberikan lembar inform consent kepada responden yang berisi

penjelasan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan prosedur

penelitian. Meminta responden untuk menandatangani surat
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pernyataan bahwa responden bersedia untuk menjadi sampel dalam

penelitian dan menentukan waktu kontraknya.

d. Memberikan lembar pengisian kuesioner untuk pengambilan data

penelitan aktivitas fisik menggunakan IPAQ dan penelitian kualitas

hidup menggunakan WHOQOL-BREF.

e. Menjelaskan prosedur pengisian kedua kuesioner tersebut kepada

responden dan memberikan waktu kepada responden untuk mengisi

kuesioner aktivitas fisik dan kualitas hidup.

f. Peneliti menarik kembali lembar persetujuan dan pengisian kuesioner

yang sudah diisi oleh responden.

J. Pengolahan Data

1. Editing

Editing merupakan suatu proses upaya untuk merapikan dan

memeriksakan kembali kebenaran data yang telah dikumpulkan dalam

bentuk kuesioner. Proses editing dapat dilakukan saat tahap pengumpulan

data atau setelah semua data terkumpulkan (Hidayat, 2009).

2. Coding

Coding merupakan suatu proses pemberian angka (numerik) pada

setiap pertanyaan yang terdapat di dalam kuesioner dengan beberapa

kategori. Pemberian kode sangatlah penting karena mempermudah dalam

proses entry data dengan menggunakan komputer.

3. Entry

Entry merupakan suatu proses pemasukan data pada tabel data (data

base), yang telah di dapat saat wawancara dengan responden atau dengan

menggunakan data sekunder (frekuensi sederhana).
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4. Cleaning Data

Cleaning data merupakan suatu proses peneliti untuk memeriksakan

kembali data yang sudah di entry, jika sudah siap maka data bisa dianalisa

(Dwiastuti, 2012).

K. Analisa Data

Analisa data merupakan suatu proses yang dilakukan penelitian

menggunakan uji statistik yang di proses dengan Statistical Product and

Service Solution (SPSS) versi 20.0.

1. Analisa Univariat

Analisa univariat dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan

karakteristik responden penelitian berdasarkan usia, status pendidikan,

status pernikahan, dan riwayat penyakit.

2. Analisa Bivariat

Analisa bivariat adalah analisa yang digunakan untuk menganalisa

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dengan

menggunakan uji statistika (Notoatmodjo, 2012). Dalam penelitian

analisa bivariat ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara

aktivitas fisik dengan kualitas hidup pada lansia di Panti Jompo Malang.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas ini dengan menggunakan uji Kalmogorov-

Smirnov dengan jumlah sampel >50, dan uji Shapiro Wilkdengan

jumlah sampel <50. Jika nilai p <0,05 maka data bedistribusi tidak

normal, sedangkan nilai p >0,05 maka data berdistribusi normal

(Sugiyono, 2017).
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Pada penilitian ini menggunakan uji Kalmogorov-

Smirnovdengan jumlah data >50 dan nilai p <0,05 data berdistribusi

tidak normal.

b. Uji Korelasi

Apabila dari uji normalitas didapatkan hasil data bersdistribusi

tidak normal maka langkah selanjutnya yakni melakukan uji

spearman’s rho yang digunakan untuk menyatakan ada atau tidak

adanya hubungan aktivitas fisik dengan kualitas hidup pada lansia di

Panti Jompo Malang. Pada Uji spearman’s rho syaratnya skala data

yang digunakan harus ordinal, data tidak berdistribusi normal, dan

data yang diambil >50 sampel. Jika nilai Sig. (2-tailed) >alpha 5%

(0,05) maka didapatkan hasil H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya

tidak ada hubungan antara aktivitas fisik dengan kualitas hidup, jika

nilai Sig. (2-tailed) <alpha 5% (0,05) maka didapatkan hasil H1 ditolak

dan H0diterima , yang artinya ada hubungan antara aktivitas fisik

dengan kualitas hidup.


