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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode dan Desain Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian riset 

eksperimental. Jenis penelitian ini menggunakan individu atau 

kelompok sebagai bahan studi (Sarwono, 2006). Jenis eksperimen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre experimental design. 

Jenis penelitian ini menggunakan rancangan One-Group Pretest-

Posttest Design, yaitu sebuah rancangan penelitian yang digunakan 

dengan cara memberikan tes awal dan tes akhir terhadap sampel 

penelitian kelompok tunggal (Sugiyono, 2010; Wasis, 2008; Chawla & 

Sodhi, 2011). Penelitian dengan rancangan ini berfokus pada 

pemeriksaan terhadap perubahan perilaku pada seorang individu atau 

paling banyak beberapa individu saja. Penelitian ini akan 

menghasilkan data perubahan yang terjadi setelah pemberian 

beberapa perlakuan psikologis pada subjek penelitian sehingga 

dampak intervensi terungkap (Arikunto, 2009).  

 

B. Identifikasi Variabel  

Variabel Bebas (Independent)  : Terapi relaksasi otot progresif 

Variabel Tergantung (Dependent) : Stres pada usia lanjut
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C. Definisi Operasional  

1. Stres pada Usia Lanjut 

Suatu keadaan yang dialami oleh individu berusia 60 tahun 

keatas yang sedang menghadapi atau menghindari suatu 

pengalaman yang berupa tuntutan didalam diri, sehingga dapat 

diprediksi respon tubuh terhadap stressor. 

Pengukuran stres ini menggunakan skala stres ini 

dikembangkan berdasarkan aspek emosi, kognisi, perilaku, dan 

fisiologis dalam teori Sarafino (2008) dan diilhami dari gejala-gejala 

stres dalam DASS adaptasi Indonesia. Skala stres menggunakan 

skala Likert, mulai dari angka 0 (tidak pernah) sampai 3 (sangat 

sering). 

 

2. Terapi Relaksasi Otot Progresif 

Teknik relaksasi otot progresif merupakan suatu metode untuk 

membantu menurunkan ketegangan sehingga otot tubuh menjadi 

rileks dan menyadari  ketegangan yang sedang dialami.  

Pengukuran rileks ini menggunakan form self report  dalam 

skor angka dengan rentangan dari angka 0 (tidak rileks) sampai 10 

(sangat rileks). Selain itu juga terdapat pertanyaan untuk 

mendeskripsikan perasaan subjek sebelum dan setelah 

mendapatkan tritmen. 
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Pada penelitian ini, proses terapi akan dilakukan dengan durasi 

waktu 25 menit selama 5 hari berturut-turut dengan pertimbangan 

bahwa responden dalam penelitian ini adalah usia lanjut.  

 

D. Sampel dan Teknik Sampling 

Subjek dalam penelitian ini adalah 6 orang usia lanjut yang 

berusia enam puluh tahun ke atas (Santrock, 2002). Selain itu, kriteria 

sampel subjek penelitian adalah mengalami stres pada tingkat sedang 

atau tinggi (skor > 18 pada skala stres). Hal ini ditujukan supaya lebih 

mudah untuk peneliti mengetahui penurunan stres yang terjadi pada 

subjek penelitian. 

 Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah 

purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan keperluan 

penelitian. Artinya setiap individu yang diambil dari populasi dipilih 

dengan sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu (Purwanto & 

Sulistyastuti, 2007).  

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku 

dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara 

langsung. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati 
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secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh 

gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti. 

Jenis teknik yang digunakan ialah observasi sistematik. Ciri pokok 

dari observasi sistematik ini adalah adanya kerangka yang 

memuat faktor-faktor yang telah diatur kategorisasinya terlebih 

dahulu, dan adanya ciri-ciri khusus dari tiap-tiap faktor dalam 

kategori-kategori tersebut (Basrowi & Suwandi, 2008).  

Peneliti melakukan pengamatan saat pretest, tritmen, posttest, 

dan follow up. kepada keenam subjek penelitian sebagai data 

deskriptif untuk melengkapi dan memperdalam data kualitatif. 

2. Wawancara 

Metode wawancara merupakan aktivitas untuk mengkonstruksi 

mengenai orang, kejadian, perasaan, motivasi, tuntutan, dan 

kepedulian individu dengan memperoleh dan memverifikasi 

informasi dari orang lain melalui sebuah percakapan (Lincoln & 

Guba, dalam Moleong, 2009). Jenis wawancara yang digunakan 

adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara ini menggunakan 

panduan yang dalam pelaksanaannya tidak terikat atau lebih 

bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur (Sugiyono, 

2010).  

Pada proses wawancara ini, peneliti ingin mengungkap 

perasaan atau perilaku subjek. Proses wawancara dilakukan saat 

pretest, tritmen, posttest, dan follow up. Hal ini dilakukan guna 
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mendeskripsikan stres yang dialami subjek secara lebih 

mendalam. 

3. Form Self Report 

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur 

kondisi rileks adalah form self report. Pemberian form self report 

dilakukan saat pretest, tritmen (setelah tritmen), dan posttest. Hal 

ini ditujukan untuk mengetahui perbedaan kondisi rileks subjek 

selama penelitian. 

4. Skala Stres 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah metode penskalaan model Likert. Alat 

pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur tingkat stres 

adalah skala stres. Skala stres ini dikembangkan berdasarkan 

aspek emosi, kognisi, perilaku, dan fisiologis dalam teori Sarafino 

(2008) dan diilhami dari gejala-gejala stres dalam DASS adaptasi 

Indonesia. Skala stres ini diberikan pada pretest, dan posttest. 

Pada skala stres, peneliti menyusun 18 butir pernyataan 

pernyataan. Pernyataan-pernyataan tersebut dikelompokkan 

kedalam 4 aspek yang dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1 
Blue Print Skala Stres 

No. Aspek No. Aitem Jumlah 

1. 
2. 
3. 
4.  

Aspek Emosi  
Aspek Kognisi 
Aspek Perilaku 
Aspek Fisiologis 

1, 4, 6, 9, 10, 14, 16 
11, 12, 15 

2, 5, 13, 18 
3, 7, 8, 17 

7 
3 
4 
4 

Total 18 
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F. Validitas Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan validitas isi yang diselidiki melalui 

analisis rasional terhadap isi tes serta didasarkan penilaian 

(judgement) yang bersifat subjektif (Supratiknya, 1998). Pengujian 

validitas dilakukan oleh ahli (experts judgment), yaitu dosen 

pembimbing. Penilaian ini dilakukan berdasarkan kesesuaian aitem-

aitem dalam tes dengan aspek-aspek yang hendak diungkap. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan untuk memilih aitem-aitem yang representatif 

dari keseluruhan bahan yang berkenaan dengan aspek yang hendak 

diukur (Nasution, 2011).  

 

G. Prosedur Penelitian 

Pelaksanaan penelitian akan dilakukan dalam waktu 8 petemuan 

(sesi) dengan durasi setiap pertemuan adalah 35 menit. Adapun 

rincian kegiatannya adalah sebagai berikut: 

1. Pretest 

Pretest adalah data yang diambil dengan memberikan skala 

stres dan form self report pada subjek tanpa mendapat tritmen. 

Data ini berfungsi sebagai data awal yang menggambarkan kondisi 

subjek. Data pretest diperoleh dari 1 kali pengukuran yang 

dilakukan pada awal penanganan sebelum dilakukan terapi pada 

subjek.  
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Pada tahap ini, peneliti membangun hubungan awal, 

memberikan  informed consent, serta melakukan pengukuran 

sebelum dilakukan terapi. 

2. Tritmen  

Tahap ini merupakan pelaksanaan proses terapi relaksai otot 

progresif untuk mengurangi ketegangan otot pada subjek. Proses 

terapi dilakukan dengan durasi 25 menit selama 5 hari (sesi) 

berturut-turut. Pada setiap akhir sesi akan diberikan form self 

report untuk mengetahui perasaan rileks setelah mendapatkan 

tritmen. 

3. Posttest  

Tahap ini merupakan tahap melakukan pengukuran setelah 

dilakukan terapi. Pengambilan data dilakukan dengan memberikan 

skala stres dan form self report kepada subjek setelah 2 hari masa 

pemberian tritmen. 

4. Follow Up 

Tahap ini merupakan tahap pemantauan lanjutan atas kondisi 

subjek setelah dilakukan terapi. Tahap ini dilakukan 7 hari setelah 

tritmen dilaksanakan.  
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H. Analisis Data  

1. Uji Asumsi 

Pada penelitian tidak melakukan uji asumsi dengan 

pertimbangan jumlah sampel yang berjumlah dibawah rata-rata 

sampel yang mampu mewakili populasi. 

2. Uji Hipotesis 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif 

dilakukan secara statistik menggunakan metode Uji wilcoxon 

related samples. Uji wilcoxon menunjukkan ada tidaknya perbedaan 

data ordinal berpasangan yang diperoleh dari subjek yang sama 

atau subjek yang berpasangan serta memberikan petunjuk 

mengenai arah dan besarnya perbedaan tersebut (Harinaldi, 2005). 

Uji wilcoxon berfungsi untuk menguji perbedaan antar data 

berpasangan, menguji komparasi antar 2 pengamatan sebelum dan 

sesudah (before after design) dan mengetahui efektivitas suatu 

perlakuan (Santoso, 2010). Data diperoleh dari hasil pengukuran 

pada saat pretest dan posttest. 

Analisis secara kualitatif dilakukan dengan menganalisa secara 

deskriptif untuk menjabarkan secara detail tentang suatu variabel, 

gejala, atau keadaan (Arikunto, 2006; Gulö, 2002). Data deskriptif 

diperoleh dari hasil asesmen melalui observasi dan wawancara 

selama proses penelitian. 




