
 

43 
 

BAB IV  

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei analitik dan pendekatan 

menggunakan desain cross sectional. Penelitian memilih untuk menggunakan 

desain cross sectional karena lebih mudah dilakukan dan jenis penelitian ini 

menerapkan waktu pengukuran atau observasi data variabel independent (aktivitas 

fisik) dan variabel dependent (tingkat kecemasan) hanya satu kali dalam satu 

waktu serta tidak ada tindak lanjut (Soelidjo, 2010). 

Dan menggunakan Teknik Sampling non-probability sampling yang 

mengambil sampel tidak secara acak dengan teknik purposive sampling bertujuan 

untuk pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan kriteria sampel yang 

dibutuhkan. 

 

 

 

   Bagan 4.1 Desain Penelitian 

 

Keterangan: 

A : Aktivitas Fisik 

B : Tingkat Kecemasan 

 

 

A B 
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B. Kerangka Kerja Penelitian 

  
Desain Penelitian : Cross Sectional 

Teknik pengambilan sampel menggunakan Teknik Purposive Sampling 

Variabel Independen 

Sampel yang didapatkan adalah Lansia di Komunitas Sasana Arjosari Malang 

Variabel Dependen 

Populasi : Lansia di Komunitas Sasana Arjosari Malang 

Aktivitas Fisik 

H0 : Tidak Terdapat Hubungan 

antara Aktivitas Fisik Dengan 

Tingkat Kecemasan Pada Lansia 

Di Sasana Arjosari Malang 

Tingkat Kecemasan 

Instrumen : Kuesioner GPAQ Insturmen : Kuesioner HARS 

Hasil : Hubungan Aktivitas Fisik terhadap Tingkat Kecemasan 

Analisis Data 

H1 : Terdapat Hubungan antara 

Aktivitas Fisik Dengan Tingkat 

Kecemasan Pada Lansia Di 

Sasana Arjosari Malang 

Skala Data : Ordinal Skala Data : Ordinal 

Bagan 4.2 Kerangka Kerja Penelitian 
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C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah suatu objek secara keseluruhan dari sumber data yang 

peneliti butuhkan dengan mempunyai karakter tertentu dan kualitas yang akan 

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan setelahnya akan ditarik 

kesimpulan (Saryono & Anggraeni, 2013 dalam Yastin, 2019) Populasi dalam 

penelitian adalah semua lansia di Komunitas Sasana Arjosari Malang. 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik tertentu yang 

dimiliki oleh populasi. Suatu perwakilan untuk peneliti mendapatkan hasil 

sesuai dengan tujuan maka penentuan sampel harus sesuai berdasarkan kriteria 

inklusi (Saryono,2010) Sampel yang ada dalam penelitian adalah lansia di 

Komunitas Sasana Arjosari Malang yang memenuhi kriteria inklusi. 

3. Teknik Sampling 

Suatu proses untuk mendapatkan sampel agar memperoleh jumlah objek 

yang sesuai dengan yang di butuhkan dari tujuan penelitian. Pengambilan 

sampel ini menggunakan teknik sampling non-probability sampling dengan 

teknik purposive sampling. Dimana teknik purposive sampling untuk 

pengambilan sampel dengan cara memberikan peluang yang sama bagi 

anggota populasi dengan menerapkan kriteria inklusi yang sesuai dengan 

tujuan sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian (Sujarweni, 2015) 

Menurut kriteria inklusi dan kriteria eksklusi yang diberikan oleh peneliti 

sebagai berikut : 
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a. Kriteria Inklusi  

1) Anggota Komunitas Sasana Arjosari Malang yang telah bergabung 

minimal satu minggu. 

2) Usia 60 tahun keatas 

3) Bersedia menjadi subjek penelitian 

b. Kriteria Eksklusi 

1) Bukan anggota Komunitas Sasana Arjosari Malang 

2) Responden mengkonsumsi obat cemas (antidepresan/bezodizepine) 

3) Responden tidak menghadiri kegiatan komunitas 

 

D. Variabel Penelitian 

1. Variabel independent ialah variabel yang mempengaruhi dengan variabel lain. 

Variabel independen dalam penelitian adalah aktivitas fisik. 

2. Variabel dependen ialah variabel yang dipengaruhi dengan variabel lain. 

Variabel dependen dalam penelitian adalah tingkat kecemasan. 
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E. Definisi Operasional 

Tabel 4.1 Definisi Oprasional 

Variabel Definisi Operasional Instrumen Skala Data 

Independen: 

Aktivitas 

Fisik 

Aktivitas fisik seseorang 

dalam melakukan kegiatan 

sehari-hari seperti pekerjaan 

rumah, pekerjaan diluar 

rumah dan lain halnya yang 

dilakukan selama tujuh hari 

terakhir. 

Kuisioner GPAQ. 

Klasifikasi: 

1. Aktivitas Ringan. 

2. Aktivitas Sedang. 

3. Aktivitas Berat. 

Ordinal 

•Aktivitas Ringan 

total nilai <600. 

•Aktivitas Sedang 

total nilai >600. 

•Aktivitas Berat 

total nilai >3000. 

Dependen: 

Tingkat 

Kecemasan 

Keadaan seseorang yang 

mengalami permasalahan 

akibat faktor internal dan 

eksternal yang merasakan 

perasaan takut, cemas dan 

emosi tidak stabil. Membuat 

hormon didalam tubuh 

menjadi tidakseimbang serta 

menimbulkan perasaan tidak 

nyaman pada tubuh. 

Kuisioner HARS. 

Klasifikasi: 

1.Kecemasan Ringan. 

2.Kecemasan Sedang. 

3. Kecemasan Berat. 

Ordinal 

•Kecemasan 

Ringan skor dari 

7-14. 

•Kecemasan 

Sedang skor dari 

15-27. 

•Kecemasan 

Berat skor lebih 

dari 27. 

 

 

F. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada daerah Arjosari di kota Malang. Tepatnya 

Komunitas Sasana Arjosari Malang di jalan Telkom Pelabuhan Ratu No.40 

Arjosari, Kecamatan Belimbing, Kota Malang, Jawa Timur. 

 

G. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada 22 & 26 Febuari 2020. 
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H. Etika Penelitian 

Pertama-tama peneliti melakukan permohonan perizinan kepada atasan dari 

pihak komunitas dan kepada pihak yang bertanggung jawab di tempat yang akan 

menjadi tempat penelitian. Setelah mendapatkan perizinan dari tempat penelitian 

beserta pihak komunitas, selanjutnya melakukan penelitian dengan: 

1. Informed Consent (Lembar Persetujuan) 

Informed Consent merupakan lembaran persetujuan antara penelti 

kepada responden. Diberikan sebelum penelitian dilaksanakan dengan tujuan 

responden mengerti tujuan dan maksud peneliti (Bestari, 2019). 

2. Anonimity (Tanpa Nama) 

Peneliti hanya bisa memberikan kode berupa nama inisal atau angka dan 

semacamnya sebagai tanda pada lembar alat ukur yang telah diberikan karena 

pihak bersangkutan tidak ingin memberikan atau mencantumkan nama karena 

alasan tertentu. 

3. Confidentiality (Kerahasiaan) 

Kerahasiaan merupakan etika untuk menjamin kerahasiaan hasil dari 

penelitian, baik informasi maupun masakah lainnya. Semua informasi yang 

telah di dapatkan oleh peneliti dari responden harus dirahasiakan (Nursalam, 

2014 dalam Bestari, 2019). 

 

I. Sumber Data Primer dan Instumen Penelitian 

Data primer dan instrument penelitian ini adalah aktivitas fisik dengan 

kueisioner Organization mengembangkan Global Physical Activity Questionaire 
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(GPAQ) dan tingkat kecemasan dengan Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS). 

Keduannya sama-sama menggunakan kueisioner. 

1. Kueisioner Global Physical Activity Questionaire (GPAQ) 

Metode dengan melakukan tanya jawab, peneliti memberikan pertanyaan 

kepada responden tentang kegiatan aktivitas fisik selama tujuh hari atau satu 

minggu terakhir saat dilakukan wawancara. Pertanyaan sebanyak 16 soal. 

Pertanyaan tersebut akan mengarah ketiga poin antara lain: perjalanan dari 

tempat tinggal ke tempat tujuan, kegiatan di tempat pekerjaan, kegiatan yang 

dilakukan. GPAQ ini menggunakan rumus MET (Metabolic Equivalent) 

Penilaian aktivitas fisik mempunyai 3 kategori yakni aktivitas ringan (low)       

< 600 MET menit/minggu, aktivitas sedang > 600 MET menit/minggu, 

aktivitas berat > 3000 MET menit/minggu.  

2. Kueisioner Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) 

Metode dengan melakukan tanya jawab, peneliti memberikan pertanyaan 

sebanyak 14 kali kepada repsonden mengenai tanda kecemasan mereka. Satu 

pertanyaan memiliki penilaian dengan angka 0-4 masing-masing memiliki 

penilaian sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Penilaian Setiap Pertanyaan HARS  

(Sumber: Yastin, 2019) 

Angka Penilaian 

0 Tidak ada gejala sama sekali 

1 Satu gejala yang ada 

2 Sedang atau separuh dari gejala yang ada 

3 Berat atau lebih  dari ½ gejala yang ada 

4 Sangat Berat semua gejala yang ada 

 



50 
 

 

Yang nantinya akan di jumlah sehingga mendapatkan skor. Dimana jumlah 

skor akan menentukan apakah seseorang tersebut mengalami kecemasan berat, 

kecemasan sedang, kecemasan ringan ataukah tidak ada kecemasan. 

 

J. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan proses pendekatan kepada sumber informasi 

atau suatu subjek dan proses pengumpulan data yang dibutuhkan pada penelitian 

yang mengikuti karakteristik peneliti (Nursalam, 2008). Langkah dilakukannya 

untuk mengumpulkan data sebagai sebagai berikut : 

1.Sumber Data 

Data primer merupakan data awal yang peneliti didapat dari respoden 

secara langsung berupa hasil dari wawancara (Sugiono, 2012). Data primer pada 

penelitian ini didapat melalui kueisioner aktivitas fsik Global Physical Activity 

Questionaire (GPAQ) dan kueisioner tingkat kecemasan Hamilton Anxiety 

Rating Scale (HARS). 

2.Tahap Persiapan 

a. Sebelum melakukan stadi pendahuluan, peneliti mengajukan permohonan izi 

kepada Kepala Prodi Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatam Universitas 

Muhammadiyah Malang melalui yang bertanda tangan dari pihak Dosen 

Pembimbing 1 pada penelitian ini. 

b. Setelah mendapatkan surat permohonan izin, peneliti mengajukan dan 

memberikan surat kepada istansi atau kepada pengurus ditempat penelitian 

yang nantinya akan di jadikan tempat peneliti. 
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c. Penelitian akan bisa dilaksanakan setelah mendapatkan perizian dari instasi 

atau pengurus ditempat penelitian yang di ajukan tersebut. 

d. Peneliti membuat jadwal penelitian dan mempersiapkan segala sesuatu yang 

akan dibutuhkan selama keberlangsungan pada setiap hari melakukan 

penelitian tersebut. 

3.Tahap Pelaksanaan 

a. Peneliti memeberikan hormat berupa perkenalan diri dan menjelaskan 

maksud kedatangan untuk melakukan penelitian di tempat yang sudah di 

setujui oleh pihak yang bersangkutan. 

b. Peneliti menentukan sampel atau responden penelitian yang sesuai dengan 

kriteria inklusi yang telah dibuat di penelitian ini. 

c. Peneliti meminta persetujuan pada responden (inform consent) untuk 

menjadi responden dalam penelitian. Responden memiliki kebebasan untuk 

menolak menjadi responden atau menjadi responden. Dan reponden bersedia 

menjadi sampel penelitian diminta menandatangani (inform consent) yang 

telah disiapkan oleh peneliti. 

d. Menjelasan tentang lembar kueisioner yang telah disiapkan oleh peneliti 

kepada responden. 

e. Melakukan wawancara aktivitas fisik dan kecemasan pada responden yang 

menggunakan kueisioner GPAQ dan kueisioner HARS setelah melakukan 

senam tera. 

f. Peneliti dilakukan sejak bulan desember 2019 sampai dengan bulan febuari 

2020. 
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g. Mengucapkan banyak terimakasih kepada responden yang telah 

berpartisipasi atas kerjasama dan pihak yang bersangkutan. 

4.Tahap Pengolahan Data 

a. Editting  

Peneliti melakukan pemeriksaan kembali kebenaran data yang 

diperoleh dari kueisioner yang telah dikumpulkan. Editting dilakukan setelah 

mendapatkan semua data dari responden. 

b. Coding 

Tahapan pemberian kode pada setiap kueisioner yang telah di proses 

wawancara dengan responden berupa bilangan atau angka di tiap lembar 

kueisioner untuk mempermudah pada saat peneliti menganalisa data yang 

sudah dikumpulkan serta mempermudah saat entry data. 

c. Entry Data 

Tahapan proses melakukan entry data yang telah didapatkan dari 

responden ke dalam program computer untuk melakukan pengolahan data 

peneliti dengan cara memasukan nama inisial responden, usia, jenis kelamin, 

pekerjaan, serta riwayat penyakit. 

d. Clearing 

Tahap akhir dalam pengolahan data dimana peneliti melakukan 

pengecekkan kembali apakah data yang sudah masuk pada program 

computer sudah benar atau kurang tepat agar data yang data yang di kelolah 

tidak terjadi kesalahan. 
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K. Analisis Data 

Analisis data adalah bagian paling penting agar mencapai tujuan pokok 

penelitian yaitu menjawab pertanyaan yang mengungkap sebuah penomena yang 

telah dibuat dari penelitian (Nursalam, 2011 dalam oddang, 2019). Analisa yang 

akan digunakan dalam penelitian yakni: 

1. Analisis Univariat 

Analisis pada umumnya hanya menghasilkan distribusi dan presentase 

dari tiap variabel (Notatmojo, 2010 dalam Firman,2017). Dan analisis 

bertujuan untuk menerangkan karakteristik dan mendeskripsikan variabel yang 

dibutuhkan peneliti yaitu variabel aktivitas fisik dan kecemasan pada lansia 

serta yang memperngaruhi kecemasan seperti usia, jenis kelamin dan 

pekerjaan. 

2. Analisis Bivariat 

a. Uji Normalitas 

Uji yang dilakukan pertama adalah uji normalitas yang bertujuan 

guna menilai data yang diperoleh pada variabel, apakah data varariabel 

tersebut berdistiribusi normal atau tidak (Machali, 2015). Uji normalitas 

dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji 

Kolmogorov-Smirnov digunakan ketika sampel berjumlah lebih dari 50 

orang maka nilai p>0,05 bermakna distribusi data normal sedangkan nilai 

p<0,05 bermakna distribusi data tidak normal (Dahlan, 2012 dalam 

Oddang, 2019). 
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b. Uji Korelasi 

Menganalisa dan mengetahui suatu hubungan kedua variabel 

independen dan variabel dependen. Peneliti menggunakan variabel 

independen dengan aktivitas fisik dan variabel dependen dengan tingkat 

kecemasan. Dalam penelitian ini analisis bivariant guna untuk menganalisa 

hubungan aktivitas fisik dengan tingkat kecemasan pada lansia di 

Komunitas Sasana Arjosari Malang, Uji yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan uji Sperman’s Rho dengan tingkat signifikan α = 0.05, 

pada uji Sperman’s Rho tidak disyaratkan berdistribusi data normal 

melainkan cukup data berskala ordinal (Sarwono, 2011). Uji korelasi pada 

data hasil p>0,05 maka H1 ditolak dengan makna tidak terdapat hubungan 

kedua variabel dan pada data hasil p<0,05 maka H1 diterima dengan 

makna terdapat hubungan kedua variabel. 

Mendapatkan hasil tingkat kekuatan suatu hubungan (korelasi 

koefesien kontingensi) antara dua variabel. Tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Tingkat Korelasi Koefesien Kontingensi 

       (Sumber: Machali, 2015) 

Nilai Korelasi (r) Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Lemah 

0,20 – 0,399 Lemah 

0,40 – 0,599 Cukup 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 0,100 Kuat sekali 

 

 


