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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan rencana penelitian yang disusun 

sedemikian rupa sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban terhadap 

pertanyaan penelitian. Desain penelitian mengacu pada jenis atau macam 

penelitian yang dipilih untuk mencapai tujuan penelitian, serta berperan 

sebagai alat dan pedoman untuk mencapai tujuan tersebut, dan membantu 

peneliti untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian dengan tepat, 

objektif, akurat serta hemat (Setiadi, 2013). 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kuantitatif. Desain penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang 

dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran secara realita dan 

obyektif terhadap sesuatu kondisi tertentu yang sedang terjadi dalam 

kelompok masyarakat (Imron & Munif, 2010). Penelitian ini termasuk 

penelitian kuantitatif, menurut Imron dan Munif (2010), data kuantitatif yaitu 

suatu data yang erat sekali dengan penampilan angka-angka atau bilangan-

bilangan. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengukur sejauh mana kekuatan 

otot setelah aktivitas Range Of Motion (ROM) pada lansia pasca stroke di 

Balai Perlindungan Sosial Tresna Wredha Ciparay Bandung. 

 

B. Partisipan 

Responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah seluruh lansia 

pasca stroke di Balai Perlindungan Sosial Tresna Wredha Ciparay, Bandung. 

Pertimbangan dalam menentukan partisipan lansia pasca stroke adalah 

keadaan pasien pasca stroke menurut Junaidi (2011) dalam perjalanannya 

sangat beragam, bisa pulih sempurna, bisa sembuh dengan cacat ringan, 

sedang dan berat khususnya pada kelompok umur 45 tahun.  
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2006). 

Populasi dalam penelitian ini adalah lansia pasca stroke di Balai 

Perlindungan Sosial Tresna Wredha Ciparay, Bandung, yang berjumlah 14 

orang lansia. 

2. Sampel 

Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012). Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling atau 

sampel bertujuan yaitu peneliti bisa menentukan sampel berdasarkan 

tujuan tertentu. Pada penelitian ini kriteria sampel meliputi kriteria inklusi 

dan eklusi. 

Sampel yang dijadikan responden adalah yang memenuhi kriteria 

inklusi. Sehingga jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 10 

orang lansia.  

Kriteria inklusi dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Lansia pasca stroke dengan iskemik 

2. Masih dapat berkomunikasi dengan baik 

3. Dapat melakukan Range Of Motion (ROM) aktif 

4. Tekanan darah normal lansia 130-150/90-100 mmHg 

5. Kondisi dalam keadaan stabil 

D. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2012). Dalam 

penelitian ini hanya menggunakan variabel tunggal yaitu kekuatan otot setelah 

aktivitas Range Of Motion (ROM) pada lansia pasca stroke. 
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E. Definisi Operasional 

Definisi Operasional merupakan penjelasan semua variabel dan istilah 

yang akan digunakan dalam penelitian secara operasional sehingga akhirnya 

mempermudahkan pembaca dalam mengartikan makna  penelitian (Setiadi, 

2013). Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Definisi Operasional 

Variabel 
Definisi 

Operasional 
Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

Kekuatan otot 

setelah 

aktivitas 

Range Of 

Motion 

(ROM) pada 

lansia pasca 

stroke 

Kekuatan otot 

adalah 

kemampuan 

otot untuk 

melakukan 

pergerakan 

Lembar 

observasi 

pengukuran 

kekuatan otot 

 

Skor kekuatan otot 

yang diperoleh 

dengan nilai 

minimum 0 dan 

maksimum 5 

dengan kriteria: 

a. 0= tidak ada 

gerakan otot 

sama sekali 

b. 1= kontraksi 

saat palpasi, 

tetapi tidak ada 

gerakan yang 

terlihat 

c. 2= ada gerakan, 

tetapi tidak 

dapat melawan 

gravitasi 

d. 3= dapat 

bergerak 

melawan 

gravitasi 

e. 4= dapat 

melawan 

tahanan tetapi 

masih  lemah 

f. 5= dapat 

bergerak dan 

melawan 

tahanan dengan 

kekuatan penuh 

Ordinal 
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1.  

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah  alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data (Notoadmodjo, 2012). Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini dibuat dalam bentuk lembar derajat kekuatan otot dan lembar 

aktivitas Range Of Motion (ROM). Pada bagian awal dari instrumen 

penelitian ini terdapat data karakteristik responden yang meliputi nama, umur, 

aktivitas Range Of Motion (ROM) . Dilanjutkan dengan lembar penilaian 

pengukuran kekuatan otot. 

 

G. Proses Pengembangan Instrumen 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang dapat menunjukan tingkat 

kevalidan atau kesahihan sebuah instrumen (Arikunto, 2013). Instrumen 

ini adalah instrument yang sudah baku dan sudah sering dipakai dalam 

dunia medis untuk mengukur kekuatan otot. 

.  

H. Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah penelitian berguna untuk mempermudah dalam 

menyelesaikan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan 

Menentukan masalah, rumusan masalah, studi kepustakaan, studi 

pendahuluan, penyusunan proposal penelitian dan instrumen,  

permohonan izin penelitian kepada Prodi D3 Keperawatan Universitas 

Pendidikan Indonesia dan izin pengambilan data di Balai Perlindungan 

Sosial Tresna Wredha Ciparay Bandung. 
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2. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Perlindungan Sosial Tresna 

Wredha Ciparay Bandung. Sebelum pelaksanaan, peneliti melakukan 

skrining responden yang sesuai dengan kriteria inklusi, lalu melakukan 

kontrak waktu dengan responden, menjelaskan maksud dan tujuan 

diadakannya penelitian, izin persetujuan penelitian dari para responden, 

pengukuran kekuatan otot, pengecekan kelengkapan hasil lembar kekuatan 

otot. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengisian lembar pengukuran kekuatan otot dilakukan dengan 

mendatangi langsung responden dan melakukan pengukuran kekuatan 

otot. Pengambilan data dilakukan setelah responden melakukan aktivitas 

Range Of Motion (ROM) yang dilakukan 2 kali dalam sehari pada pagi 

dan sore hari. Setelah itu peneliti meminta kesediaan 1 orang perawat laki-

laki untuk membantu dalam penelitian sebagai asisten peneliti serta 

terlebih dahulu melakukan penyamaan persepsi antara peneliti dengan 

asisten penelitian. Alasan melibatkan perawat laki-laki sebagai asisten 

peneliti yaitu agar mempermudah dan mempercepat dalam proses 

pengukuran kekuatan otot yang hasilnya dicatat pada lembar hasil 

pengukuran . Kemudian peneliti memeriksa kembali kelengkapan hasil 

pengukuran kekuatan otot. 

4. Pengolahan dan Analisa Data 

1) Pengolahan data hasil pengukuran kekuatan otot 

2) Menganalisis data 

3) Membuat kesimpulan 

 

I. Teknik Pengolahan dan Analisa Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Menurut Hidayat (2009), dalam proses pengolahan data terdapat langkah-

langkah yang harus ditempuh diantaranya : 
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a. Editing 

Pada tahap ini peneliti melakukan pengecekan terhadap data-

data yang ada, terutama dalam kelengkapan data yang dikumpulkan. 

Melakukan pemeriksaan kembali pada lembar derajat kekuatan otot 

apakah sudah terisi dengan lengkap atau belum. 

b. Coding 

Melakukan coding kekuatan otot pada lembar observasi 

pengukuran. Coding (pengkodean) data adalah pemberian kode-kode 

tertentu pada tiap-tiap data termasuk memberikan kategori untuk 

jenis data yang sama. Kode adalah symbol tertentu dalam bentuk 

huruf atau angka untuk memberikan identitas data. Kode yang 

diberikan dapat memiliki makna sebagai data kuantitatif (berbentuk 

skor), dimana bernilai 0 jika Tidak ada gerakan otot sama sekali, 

bernilai 1 jika Kontraksi saat palpasi, tetapi tidak ada gerakan yang 

terlihat, bernilai 2 jika Ada gerakan, tetapi tidak dapat melawan 

gravitasi, bernilai 3 jika Dapat bergerak melawan gravitasi, bernilai 4 

jika Dapat bergerak melawan tahanan tetapi masih lemah, dan 

bernilai 5 jika dapat bergerak dan melawan tahanan dengan kekuatan 

penuh. 

c. Entry data 

Memasukkan data hasil coding ke dalam perangkat lunak 

computer. 

d. Melakukan teknis analisis 

Dalam melakukan analisis, khususnya terhadap data penelitian 

angka menggunakan ilmu statistic terapan yang disesuaikan dengan 

tujuan yang hendak dianalisis. 

2. Analisa data 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

univariat yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik setiap variabel penelitian (Notoatmodjo, 2010). Untuk 



 

Dumaria, 2017 
GAMBARAN KEKUATAN OTOT DENGAN AKTIVITAS RANGE OF MOTION (ROM) PADA LANSIA PASCA 
STROKE DI BALAI PERLINDUNGAN SOSIAL TRESNA WREDHA CIPARAY BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

mengetahui gambaran kekuatan otot setelah aktivitas Range Of Motion 

(ROM) pada lansia pasca stroke di Balai Perlindungan Sosial Tresna 

Wredha Ciparay Bandung diperoleh dari . 

Rumus yang dipakai untuk menghitung persentase distribusi frekuensi 

derajat kekuatan otot pada lansia adalah sebagai berikut (Arikunto, 2009) : 

X = F x 100% 

                   N 

Keterangan : 

X = hasil persentase 

F = jumlah responden pada kekuatan otot tertentu 

N = jumlah total responden 

100% = bilangan konstanta tetap. 

 

Hasil analisi data akan disajikan dalam bentuk tabel distribusi 

frekuensi dan presentase. Adapun data yang ditampilkan adalah tabel 

distribusi frekuensi dan presentase kekuatan otot lansia. Dalam penelitian 

ini tabel distribusi dan frekuensi menginformasikan hasil penelitian yang 

didapat, sedangkan interpretasi tabel menurut Arikunto (2009) sebagai 

berikut : 

Tabel 3.3 Interpretasi Hasil 

 

 

 

 

 

 

Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka 

cipta 

Skor Interpretasi 

100% Seluruh 

76 - 99% Hampir seluruh 

51 - 75% Sebagian besar 

50% Setengahnya 

26 - 49% Hampir Setengahnya 

1 - 25% Sebagian Kecil 

0% Tidak satupun 
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J. Etika Penelitian 

Menurut Hidayat (2011), etika penelitian meliputi: 

1. Informed Consent (Lembar Persetujuan) 

Informed Consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti 

dengan responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. 

Sebelum melakukan Uji validitas maupun penelitian, peneliti 

membagikan lembar persetujuan menjadi responden atau  lembar 

Informed Consent terlebih dahulu. 

Tujuan peneliti memberikan lembar Informed Consent adalah 

agar responden mengerti maksud dan tujuan penelitian dan mengetahui 

dampaknya. Jika responden tidak bersedia, maka peneliti harus 

menghormati hak pasien dan responden tidak perlu menandatangani 

lembar Informed Consent tersebut. 

2. Anominity (Tanpa Nama) 

Masalah etika keperawatan adalah masalah yang memberikan 

jaminan dalam penggunaan subyek penelitian dengan cara tidak 

memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar alat ukur 

dan hanya menuliskan kode atau inisial nama pada lembar pengumpulan 

data atau hasil penelitian yang akan disajikan. 

3. Confidentiality (Kerahasiaan) 

Semua informasi yang telah dikumpulkan oleh responden kepada 

peneliti baik identitas maupun hasil penelitian dijamin kerahasiaannya 

oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada 

hasil riset. 

 

K. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Balai Perlindungan Sosial 

Tresna Wredha Ciparay, Bandung yang beralamat di Jl. Raya Pacet No.186, 

Pakutandang, Ciparay, Bandung 40381 Jawa Barat dan dilaksanakan pada 

bulan Mei selama ± 2 minggu. 


