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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

 Penelitian ini adalah penelitian observasional dengan metode cross 

sectional, yaitu suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi 

antara faktor-faktor resiko dengan efek, dengan cara pendekatan, observasi 

atau pengumpulan data sekaligus pada satu waktu. Artinya tiap subjek 

penelitian hanya diobservasi sekali saja dan pengukuran dilakukan 

terhadap status karakter atau variabel subjek pada saat pemeriksaan 

(Notoatmodjo, 2010). 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama bulan November 2015 di Klinik HC 

UMMI Kedaton Bandar Lampung. 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lansia yang menderita 

hipertensi di Klinik HC UMMI Kedaton Bandar Lampung. Lansia 

yang berkunjung pada bulan terakhir adalah sebanyak 58 orang. 
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 3.3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang mewakili populasi 

tersebut (Notoatmodjo, 2010). Penagambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik total sampling, jadi pada 

penelitian ini mengambil sebanyak 58 lansia sebagai responden. 

3.3.3 Kriteri Inklusi dan Kriteria Eksklusi Sampel 

  Kriteria Inklusi 

1. Berusia ≥60 tahun 

2. Riwayat Hipertensi 

3. Hipertensi dengan riwayat diabetes, gangguan saluran nafas, 

dan OA 

Kriteria Eksklusi:  

1. Responden dengan keadaaan kegawatdaruratan. 

3.4 Alat Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner kualitas hidup 

untuk lansia. 

3.5 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada lansia yang memiliki hipertensi.  

Pengambilan data pada responden dilakukan dengan menanyakan riwayat 
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hipertensi secara langsung dan wawancara atau pengisisan kuisioner 

kualitas hidup. Penelitian ini dilakukan pada bulan  November 2015. 

Sebelum dilakukan wawancara atau pengisian kuesioner, peneliti meminta 

izin kepada para lansia apakah mereka bersedia untuk menjadi responden 

dalam penelitian ini. Setelah lansia bersedia menjadi responden dalam 

penelitian, peneliti mengisi identitas dan melanjutkan wawancara sesuai 

dengan pertanyaan yang terdapat pada kuesioner kepada seluruh lansia 

yang menjadi responden. 
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3.6 Alur Penelitian 

 

 

 

   

 

    

    

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Alur Penelitian 
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3.7 Identifikasi Variabel 

 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah lansia yang mengikuti senam 

lansia. 

2. Variabel terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas hidup lansia  

3.8 Definisi Operasional 

 Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebahai berikut: 

      Tabel 2. Definisi Operasional 

Variabel Definisi 

Operasional 

Alat Ukur Hasil 

Pengukuran 

Skala 

Senam 

lansia 

(variabel 

bebas) 

Olahraga ringan 

yang mudah 

dilakukan dan 

tidak 

memberatkan, 

yang dapat 

diterapkan pada 

lansia serta 

dilakukan 

minimal 3 kali 

dalam seminggu 

atau 12 kali 

dalam satu bulan  

Observasi 0= Tidak 

mengikuti 

senam (0 kali) 

1= Mengikuti 

Senam tidak 

rutin (1-11 kali) 

2= mengikuti 

senam rutin (> 

11) 

 

Ordinal 

Kualitas 

hidup 

(variabel 

terikat) 

Persepsi 

individu 

mengenai posisi 

individu dalam 

hidup dalam 

konteks budaya 

dan sistem nilai 

dimanaindividu 

Kuesioner 

SF-36 

1= <60 (kurang) 

2= 60-90 (baik) 

3= >90 (sangat 

baik) 

(WHO) 

Ordinal 
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hidup dan  

hubungannya 

dengan tujuan, 

harapan, standar 

yang ditetapkan, 

dan perhatian 

seseorang. 

 

 

 

     

 

3.9 Cara Pengumpulan Data 

  Proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengumpulan data dilakukan pada bulan November 2015 di Klinik HC 

UMMI Kedaton Bandar Lampung. 

2. Data yang diperoleh yaitu berasal dari: 

a. Data primer yang diperoleh dari wawancara dengan 

menggunakan kuesioner secara langsung dengan lansia. 

b. Data sekunder didapatkan dari Klinik HC UMMI Kedaton 

Bandar Lampung. 

3.10 Pengolahan dan Analisis Data 

Untuk analisis data digunakan analisis data univariat dan analisis data 

bivariat. 
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1. Analisis data univariat adalah untuk mengetahui gambaran masing-

masing variabel yaitu distribusi penderita hipertensi yang melakukan 

senam lansia, frekuensi penderita hipertensi pada lansia di Klinik HC 

UMMI Kedaton, dan gambaran  kualitas hidup pada lansia di Klinik 

HC UMMI Kedaton Bandar Lampung. 

2. Analaisis data bivariat adalah untuk mengetahui hubungan antara 

variabel independent dengan variabel dependent, dengan tujuan untuk 

mengetahui hubungan senam lansia terhadap kualitas hidup lansia 

penderita hipertensi. Ananlisis yang dilakukan adalah analisis 

hubungan antara variabel kategorik dengan variabel kategorik, maka 

uji statistik yang digunakan adalah uji Chi Square. Seluruh 

perhitungan akan diolah dengan menggunakan software computer. 

3.11 Ethichal Clearance 

Penelitian ini telah dikaji dan dinyatakan memenuhi kaidah etik penelitian 

oleh Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Unila dengan 

surat lolos kaji etik nomor 2774/UN26/DT/2015, adapun ketentuan etik 

yang telah ditetapkan sebagai berikut: 

a. Persetujuan riset (informed consent) 

Informed consent merupakan proses pemberian informasi yang 

cukup dan dapat dimengerti oleh responden mengenai 

keikutsertaan dalam suatu penelitian. hal ini meliputi pemberian 

informasi kepada responden mengenai hak dan kewajiban dalam 

suatu penelitian, serta mendokumentasikan sifat kesepakatan 
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dengan cara menandatangani lembar persetujuan bila responden 

bersedia diteliti. 

b. Tanpa nama (Anonymity) 

Tidak mencantumkan nama responden dan hanya menuliskan 

inisial pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian yang 

akan disajikan. 

c. Kerahasiaan (Confidentiality) 

Tanggung jawab peneliti untuk melindungi semua informasi 

ataupun data yang dikumpulkan selama dilakukannya penelitian. 

  

 


