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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian pre-experimental dengan jenis 

penelitian yang digunakan One group pretest-postest design. Dalam rancangan 

ini peneliti melakukan observasi/pengukuran terhadap kelompok subjek 

penelitian sebelum dilakukan intervensi, kemudian diobsevasi/diukur kembali 

setelah diberikan intervensi (Nursalam, 2017). Pada penelitian ini pengukuran 

tekanan darah pada lansia dengan hipertensi diukur sebanyak dua kali yaitu 

sebelum diberikan perlakuan dan sesudah diberikan perlakuan. 

Tabel 4 

Rancangan Penelitian Pengaruh Senam Bugar Lansia terhadap Tekanan 

Darah pada Lansia dengan Hipertensi 

Subjek Pre Test Perlakuan Post Test 

K O I OI 

 Sumber: Nursalam, 2017  

Keterangan: 

K : subjek (lansia dengan hipertensi) 

O : obsevasi tekanan darah 

I : intervensi (senam bugar lansia) 

OI : observasi tekanan darah sesudah melakukan senam bugar lansia 
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B. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Alur Kerangka Kerja Pengaruh Senam Bugar Lansia terhadap 

Tekanan Darah pada Lansia dengan Hipertensi di UPT Kesmas 

Sukawati I Tahun 2019 

Populasi: 

Lansia dengan hipertensi di UPT Kesmas Sukawati I 

Teknik Sampling: menggunakan non-probability 

sampling dengan teknik purposive sampling 

Kriteria inklusi Kriteria eksklusi 

Sampel: Lansia dengan hipertensi yang sesuai dengan inklusi 

Variabel independent: 

senam bugar lansia 

Variabel dependent: 

tekanan darah 

Postest: Pengukuran tekanan darah 10 

menit setelah senam bugar lansia 

Pretest:Pengukuran tekanan darah 10 

menit sebelum senam bugar lansia 

Pengolahan Data 

Uji normalitas menggunakan uji Skewness 

dengan standar errornya 

Berdistribusi normal Tidak berdistribusi normal 

Menggunakan Uji Parametrik dengan 

analisa data Uji Paired Test (tingkat 

kepercayaan 95% p ≤ 0,05) 

Penyajian Data 

Menggunakan Uji Non Parametrik dengan 

analisa data Uji Wilcoxon Signed Rank Test 

(tingkat kepercayaan 95% p ≤ 0,05 ) 

Perlakuan : Senam Bugar Lansia 

dilakukan selama 30 menit 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati I 

Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dengan dasar pertimbangan angka 

kejadian lansia dengan hipertensi yang tinggi dan setiap tahunnya cenderung 

meningkat.  Penelitian ini dilaksanakan sejak pengurusan izin hingga 

penyelesaian laporan penelitian yang dilaksanakan dari bulan April 2019 hingga 

bulan Mei 2019. Adapun jadwal penelitian terdapat pada lampiran 1. 

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi penelitian 

Populasi adalah subjek yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh 

peneliti (Nursalam, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah sebnyak 535 

lansia dengan hipertensi di UPT Kesmas Sukawati I. 

2. Sampel penelitian 

Sampel adalah bagian dari suatu populasi yang bisa memenuhi atau 

mewakili seluruh populasi (Setiadi, 2013). Menurut Nursalam (2017) sampel 

terdiri dari bagian populasi terjangkau yang dapat digunakan sebagai subjek 

penelitian melalui sampling. Dalam penelitian ini terdiri dari objek penelitian 

yaitu tekanan darah dan subjek penelitian yaitu lansia dengan hipertensi di UPT 

Kesmas Sukawati I yang memenuhi kriteria. Adapun kriteria inklusi dan ekslusi 

dari sampel yang diambil yaitu: 

a. Kriteria inklusi 

Kriteria inklusi merupakan karakteristik umum dari subjek penelitian yaitu 
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populasi target yang terjangkau dan akan diteliti (Nursalam, 2017). Kriteria 

inklusi dalam penelitian ini antara lain: 

1) Lansia dengan usia ≥ 60 tahun 

2) Lansia dengan hipertensi yang tidak teratur mengkonsumsi obat 

antihipertensi 

3) Lansia yang menandatangani inform consent. 

b. Kriteria eklusi 

1) Lansia yang menggunakan alat bantu dalam beraktifitas 

2) Lansia dengan hipertensi dengan komplikasi seperti stroke 

3) Lansia yang mengalami kecacatan fisik pada kaki 

3. Jumlah Sampel 

Jumlah besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

rumus Pocock (2008): 

n =
2 𝜎2

(𝜇2 −  𝜇1)2
𝑥 𝑓(𝛼, 𝛽) 

Keterangan : 

n  = perkiraan besar sampel 

σ  = standar deviasi 

μ2  = rerata skor pre test 

μ1  = rerata skor post test 

f (α,β) = konstanta (α = 0,05 β = 0,2) 

Berdasarkan penelitian sebelumnya Prabowo dan Bagiada (2016) tentang 

perbedaan pelatihan jalan dengan static bycicle terhadap VO2 max, inspirasi dan 

heart rate pada lansia didapatkan nilai μ2 = 64,92 nilai μ1= 54,1 dan nilai σ = 

6,8. 
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n =
2 𝜎2

(𝜇2 −  𝜇1)2
𝑥 𝑓(𝛼, 𝛽) 

 

n =
2 (6,8)2

(64,92 − 54,1)2
𝑥 7,9 

n =
2 46,24

(10,82)2
𝑥 7,9 

n =
92,48

117,07
𝑥 7,9 

n =
730,59

117,07
 

n = 6,5 

Berdasarkan perhitungan rumus pocock di atas maka perkiraan jumlah 

sampel sebanyak 7 orang, untuk menghindari subjek ada yang drop out saat 

penelitian maka dapat menambahkan 10% dari hasil jumlah sampel. Sehingga 

jumlah sampel menjadi 9 orang. 

4. Teknik Sampling 

Sampling adalah proses menyeleksi dari populasi untuk mendapatkan besar 

sampel. Teknik sampling merupakan cara yang ditempuh dalam pengambilan 

sampel, agar memperoleh sampel yang benar-benar sesuai dengan keseluruhan 

subjek penelitian (Nursalam, 2017). Teknik sampling yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah non probability sampling yaitu purposive sampling. 

Purposive sampling adalah suatu cara penetapan sampel dengan cara memilih 

sampel diantara populasi berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi sesuai dengan 

yang dikehendaki oleh peneliti. 

 



43 

 

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang dikumpulkan 

Dalam penelitian ini jenis data yang akan dikumpulkan berupa data primer 

dan data sekunder. 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh sendiri oleh peneliti dari hasil 

pengukuran, pengamatan, dan survei (Nursalam, 2017). Dalam penelitian ini 

data diperoleh dari sampel yang akan diteliti dengan melakukan pengukuran 

tekanan darah sistole dan diastole menggunakan alat tensimeter 

sphygmomanometer digital sebelum dan setelah dilakukan senam bugar lansia. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen yang ada pada 

suatu lembaga atau orang lain (Nursalam, 2017). Data sekunder dalam 

penelitian ini diperoleh sebelum dilakukan penelitian dengan mencari data 

berupa jumlah lansia dan angka kejadian lansia dengan hipertensi di UPT 

Kesmas Sukawati I. 

2. Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data merupakan proses pendekatan kepada subjek dan proses 

pengumpilan karakteristik subjek yang diperlukan dalam suatu penelitian 

(Nursalam, 2017). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

melakukan pengukuran tekanan darah sistole dan diastole menggunakan alat 

tensimeter sphygmomanometer digital yang telah di kalibrasi sebelum dan 

setelah dilakukan senam bugar lansia.  

Adapun langkah-langkah pengumpulan data: 
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a. Mengajukan izin penelitian kepada Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes 

Kemenkes Denpasar melalui bidang pendidikan Jurusan Keperawatan 

Poltekkes Kemenkes Denpasar. 

b. Mengajukan surat permohonan izin penelitian dari Jurusan Keperawatan 

Poltekkes Kemenkes Denpasar yang diajukan ke Direktorat Poltekkes 

Denpasar bagian penelitian. 

c. Mengajukan surat permohonan izin melakukan penelitian ke Dinas 

Penanaman Modal Provinsi Bali dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 

Bali. 

d. Mengajukan surat izin penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Gianyar. 

e. Mengajukankan surat permohonan izin penelitian ke Dinas Kesehatan 

Kabupaten Gianyar. 

f. Mengajukan surat permohonan izin penelitian kepada Kepala UPT Kesmas 

Sukawati I. 

g. Melakukan pemilihan sampel dengan mengumpulkan data berdasarkan 

kriteria inklusi dan ekslusi yaitu lansia dengan hipertensi di UPT Kesmas 

Sukawati I 

h. Menjelaskan kepada sampel yang di teliti dengan menjelaskan maksud dan 

tujuan penelitian, serta memberikan lembar persetujuan. Jika sampel 

bersedia untuk diteliti maka sampel menandatangani lembar persetujuan 

dan jika sampel menolak untuk di teliti maka peneliti tidak akan memaksa 

dan menghormati haknya. 

i. Melakukan pengukuran tekanan darah responden 10 menit sebelum 
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melakukan senam bugar lansia. 

j. Melakukan senam bugar lansia yang diberikan oleh kader lansia kepada 

responden sesuai dengan kriteria inklusi dan ekslusi. Senam bugar lansia 

dilakukan selama 30 menit dengan tahapan lima menit latihan pemanasan, 

20 menit gerakan inti, dan lima menit gerakan pendinginan dengan 

frekuensi 3 kali dalam seminggu selama 3 minggu. 

k. Melakukan pengukuran tekanan darah responden 10 menit setelah 

melakukan senam bugar lansia. 

l. Mengelola data yang telah diperoleh dari hasil pengukuran pada lembar 

master table. 

3. Instrumen pengumpulan data 

Alat dan bahan pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ada 

dua yaitu alat untuk tekanan darah dan alat untuk senam bugar lansia. Alat untuk 

tekanan darah adalah sphygmomanometer digital yang telah dikalibrasi dan 

lembar pengukuran tekanan darah. Sphygmomanometer digital yang telah 

dikalibrasi digunakan untuk mengukur tekanan darah responden sebelum dan 

sesudah melakukan senam bugar lansia. Prosedur kerja sphygmomanometer 

digital yang telah dikalibrasi dalam penelitian ini digunakan dari awal sampai 

akhir penelitian sehingga didapatkan hasil pengukuran tekanan darah yang valid 

dan akan dicatat dalam lembar pengukuran tekanan darah. Alat yang digunakan 

untuk senam bugar lansia adalah CD senam bugar lansia, speaker, dan laptop. 

Langkah-langkah pengukuran tekanan darah dan senam bugar lansia dilakukan 

sesuai dengan prosedur terlampir.  
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F. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Pengolahan data pada dasarnya merupakan suatu proses untuk memperoleh 

data atau data ringkasan berdasarkan suatu kelompok data mentah dengan 

menggunakan rumus tertentu sehingga menghasilkan informasi yang 

diperlukan (Setiadi, 2013). Adapun kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam 

pengolahan data yaitu: 

a. Editing 

Editing adalah pemeriksaan data termasuk melengkapi data-data yang 

belum lengkap dan memilih data yang diperlukan (Setiadi, 2013). Dalam 

penelitian ini kegiatan editing yang dilakukan adalah mengumpulkan semua 

hasil pengukuran tekanan darah sebelum dan sesudah melakukan senam bugar 

lansia dan mengecek kelengkapan dalam master table. 

b. Coding 

Coding adalah mengklasifikasikan atau mengelompokkan data sesuai 

dengan klasifikasinya dengan cara memberikan kode tertentu. Kegunaan dari 

coding akan mempermudah pada saat analisis data dan juga mempercepat pada 

proses entry data (Setiadi, 2013). Dalam penelitian ini data yang di-coding 

adalah jenis kelamin dengan kode satu untuk perempuan dan kode dua untuk 

laki-laki. Kemudian pekerjaan juga akan di-coding dengan kode satu (tidak 

bekerja), kode dua (petani), kode tiga (pedagang), dan kode empat (pensiunan). 

c. Entry 

Meng-entry data dilakukan dengan memasukkan data dari lembar 

pengumpulan data ke paket program komputer (Setiadi, 2013). Setelah semua 
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data sudah terkumpul lengkap dan sudah melewati pengkodean, maka 

selanjutnya adalah memproses data yang akan di-entry untuk di analisis. 

d. Cleaning 

Semua data yang diperoleh dari responden akan dicek kembali saat di-entry 

di dalam program untuk melihat kemungkinan-kemungkinan terjadinya 

kesalahan atau ketidaklengkapan data. Cleaning (pembersihan data) merupakan 

kegiatan pengecekan kembali data yang sudah di-entry apakah terdapat 

kesalahan atau tidak karena kesalahan tersebut dimungkinkan terjadi saat meng-

entry data ke komputer (Setiadi, 2013). 

2. Analisis data 

Setelah data terkumpul dan sudah diolah maka tahap selanjutnya adalah 

menganalisis data. Dalam analisa data dapat digunakan analisa data univariat 

dan bivariat yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik setiap variabel penelitian (Notoatmodjo, 2010). 

a. Analisis univariat 

Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik setiap variabel penelitian. Analisis univariat adalah analisis yang 

menggambarkan tiap variabel dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. 

Pada umumnya dalam analisa ini menghasilkan distribusi frekuensi dan 

presentase setiap variabel. Teknik analisa data ini digunakan untuk mencari 

mean, median, dan modus dari hasil sebelum dan sesudah diberikan perlakuan 

(Nursalam, 2017). Dalam penelitian ini hasil pengukuran tekanan darah 

sebelum dan sesudah melakukan senam bugar lansia dianalisis dengan statistik 

deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel yang meliputi nilai mean, median, 
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dan modus. 

b. Analisis bivariat 

Analisis bivariat bertujuan untuk mengetahui perbedaan tekanan darah pada 

lansia dengan hipertensi sebelum dan sesudah melakukan senam bugar lansia 

dengan menggunakan uji statistik. Apabila data berdistribusi normal data 

terlebih dahulu diuji dengan uji normalitas menggunakan uji Skweness dengan 

standar errornya selanjutnya digunakan uji Paired t test. 

G. Etika Penelitian 

Penelitian kesehatan umum dan penelitian kesehtan masyarakat pada 

khususnya menggunakan manusia sebagai objek yang diteliti di satu sisi dan 

sisi lain manusia sebagai peneliti. Hal ini berarti bahwa ada hubungan timbal 

balik antara orang sebagai peneliti dan orang yang diteliti (Notoatmodjo, 2010). 

Maka dari itu sebagai peneliti harus memahami prinsip-prinsip dari etika 

penelitian dengan mengutamakan hak responden yang akan digunakan sebagai 

subjek penelitian sehingga nantinya tidak ada hal-hal yang dapat merugikan 

baik itu pihak responden maupun peneliti. 

1. Autonomy or human dignity 

Privacy adalah hak setiap orang, semua orang mempunyai hak untuk 

memperoleh kebebasan pribadi (Notoatmodjo, 2010). Responden sebagai 

subjek penelitian tidak boleh dipaksakan kehendaknya. Peneliti memberikan 

kebebasan sepenuhnya kepada responden untuk memilih apakah bersedia 

menjadi responden. Apabila responden tidak bersedia maka pengambilan data 

tidak akan dilakukan. 
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2. Confidentiality 

Informasi yang akan diberikan oleh responden adalah miliknya sendiri, 

tetapi karena peneliti memerlukan informasi tersebut maka kerahasiaan 

informasi perlu dijamin oleh peneliti (Notoatmodjo, 2010). Nama responden 

tidak perlu dicantumkan, cukup dengan member kode responden dengan inisial 

nama atau dengan nomor kode responden. 

3. Justice 

Prinsip keadilan menekankan sejauh mana kebijakan penelitian dalam hak 

subjek untuk mendapatkan perlakuan yang sama baik sebelum, selama, maupun 

sesudah berpartisipasi dalam penelitian (Sumantri, 2011). Dalam penelitian ini 

peneliti tidak boleh membeda-bedakan responden berdasarkan usia, agama, ras, 

status, dan sosial ekonomi, dimana peneliti memberikan perlakuan yang sama 

kepada responden. 

4. Beneficience and non maleficience 

Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna 

mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subjek 

penelitian (beneficience) dan peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan 

bagi subjek penelitian (non maleficience) yang mengakibatkan cedera, stress, 

dan kesakitan (Sumantri, 2011). Dalam penelitian ini manfaat yang dapat 

diberikan adalah apakah senam bugar lansia berpengaruh terhadap tekanan 

darah pada lansia dengan hipertensi. Penelitian ini juga tidak memberikan 

kerugian atau bahaya bagi responden karena senam bugar lansia merupakan 

gerakan yang mudah dilakukan oleh lansia. 

 


