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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian quasi experiment dengan 

bentuk pretest – posttest intervention with control group design. Penelitian 

eksperimen ini menggunakan penyamaran single blind, dimana 

subyek/responden penelitian tidak mengetahui posisinya sebagai kelompok 

intervensi atau kelompok kontrol. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

pengaruh kombinasi pijatan punggung dan dzikir dalam menurunkan stress 

dan tekanan darah pada penderita hipertensi. Pada penelitian ini kelompok 

Intervensi mendapatkan intervensi kombinasi pijatan punggung dan dzikir 

serta terapi antihipertensi captopril 25 mg 2 kali sehari sedangkan kelompok 

kontrol hanya mendapatkan terapi antihipertensi captopril 25 mg 2 kali sehari 

saja. Sebelum dilakukan intervensi, pada kedua kelompok dilakukan pre test, 

kemudian dilanjutkan intervensi selama 3 hari berturut-turut dan diakhiri 

dengan post test.  
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Keterangan : 

A. Pengukuran intensitas stress dan tekanan darah pada kelompok Intervensi 

sebelum dilakukan intervensi pijatan punggung dan dzikir. 

B. Pengukuran intensitas stress dan tekanan darah pada kelompok kontrol. 

C. Pengukuran intensitas stress dan tekanan darah pada kelompok Intervensi 

setelah 3 hari dilakukan intervensi pijatan punggung dan dzikir. 

D. Pengukuran intensitas stress dan tekanan darah pada kelompok kontrol 

setelah 3 hari pengukuran pertama. 

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh penderita hipertensi di wilayah 

kerja puskesmas Pengasih II, Kulon Progo, yang rutin kontrol ke 

puskesmas. 

2. Sampel 

Menurut Gay dan Diehl (1992) serta Sekaran (2006) jumlah sampel  

dalam penelitian eksperimen sebanyak minimal 30 subyek pergrup. 

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 30 subyek 

untuk masing-masing kelompok Intervensi maupun kelompok kontrol. 

Pengambilan sampel menggunakan tehnik purposive sampling dengan 

kriteria sebagai berikut : 

 

 



58 
 

Kriteria Inklusi : 

1) Jenis kelamin laki-laki dan perempuan 

2) Bisa membaca dan menulis 

3) Beragama Islam 

4) Tekanan darah systole ≥ 140 mmHg dan diastole ≥ 90 mmHg 

5) Usia 26 tahun sampai dengan 60 tahun 

6) Penderita hipertensi yang rutin rawat jalan minimal 3 bulan di 

Puskesmas Pengasih II Kulon Progo dan mendapatkan terapi anti 

hipertensi 

7) Tidak memiliki riwayat gangguan jiwa 

8) Memiliki skor Peceived Stress Score (PSS-10) minimal 1 

9) Tidak memiliki riwayat fraktur atau penyakit pada tulang belakang 

10) Tidak memiliki penyakit kulit atau luka pada area punggung 

11) Tidak memiliki penyakit komplikasi akibat hipertensi (Diabetes 

Mellitus dan Gagal Ginjal) 

Kriteria Eksklusi : 

1) Pasien meninggal dunia pada masa proses pengambilan data 

2) Muncul penyakit komplikasi (Diabetes Mellitus dan Gagal Ginjal) 

pada masa proses pengambilan data 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada 5 Januari s.d. 10 Februari 2016 di 

wilayah kerja puskesmas Pengasih II, kabupaten Kulon Progo. 
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D. Variabel Penelitian 

 Variabel dalam penelitian ini antara lain ; variabel bebas/Independen 

adalah pijatan punggung dan dzikir sedangkan variabel terikat/Dependen 

adalah tingkat stress dan tekanan darah. 

 Confounding factor stress adalah ; katastrofi/bencana alam, yang akan 

mempengaruhi tinggi rendahnya intensitas stress responden. Faktor-faktor ini 

akan dikendalikan dengan memperlakukan drop out pada responden yang 

mengalami permasalahan besar katastrofi dan perubahan 

kehidupan/kehilangan yang terjadi pada masa intervensi 3 hari. Sedangkan 

confounding factor tekanan darah adalah ; diit rendah garam, kebiasaan 

merokok dan minum alkohol dan pola aktifitas yang akan mempengaruhi 

tekanan darah dalam jangka waktu lama setelah terjadi pengendapan zat-zat 

dalam bahan-bahan yang dikonsumsi tersebut. Hal ini akan dikendalikan 

dengan lama waktu Intervensi hanya 3 hari. Penentuan waktu intervensi 

selama 3 hari berturut-turut ini didasarkan pada penelitian sebelumnya bahwa 

pemberian intervensi pijat punggung selama 3 hari dapat menurunkan tekanan 

darah (Chen et al, 2013). Sedangkan untuk mengendalikan faktor farmakologi 

akan digunakan responden yang rutin mengkonsumsi obat antihipertensi 

captopril 25 mg 2 kali sehari, baik pada kelompok kontrol maupun kelompok 

Intervensi. 
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E. Definisi Operasional 

Tabel 2. Definisi Operasional Penelitian  

No Variabel 
Definisi 

Operasional 
Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

1. Pijatan 

punggung 

Pemberian tindakan 

pijatan punggung 

kepada responden yang 

dilakukan oleh 2 orang 

(perawat) asisten 

peneliti bersertifikat 

dengan metode pressing 

dan stroking 

(effleurage), menguleni 

(petrissage), 

menggosok dengan 

stroke pendek, perkusi, 

menggosok dengan 

stroke panjang (friction) 

selama 20 menit dan 

dilakukan 3 hari 

berturut-turut 

Standar 

Operasional 

Prosedur 

pijatan 

punggung 

Dilakukan atau 

tidak 

Nominal 

2. Dzikir Dzikir adalah kegiatan 

responden 

mengucapkan 

Subhanalloh 33x, 

Alhamdulillah 33x, 

Allohuakbar 33x dan 

Laa ilaha illalloh 33x 

selama 20 menit 

dilakukan setiap hari 

setelah dilakukan pijat 

punggung selama 3 hari 

berturut-turut 

Standar 

Operasional 

Prosedur 

dzikir 

Dilakukan atau 

tidak 

Nominal 

3. Stress Stress adalah adanya 

reaksi fisik dan psikis 

yang tidak spesifik 

seseorang terhadap 

keadaan tertentu yang 

mengancam. 

The 

Perceived 

Stress Scale 

(PSS-10) 

1-40 Rasio 

4. Tekanan 

Darah 

tekanan darah arteri 

yang diukur dengan 

mendengarkan timbul 

dan hilangnya suara 

korotkof yang diukur 

dengan posisi berbaring 

menggunakan alat 

tensimeter dan 

stetoskop 

Tensimeter 

dan 

Stetoskop 

Nilai tekanan 

darah responden 

Rasio 
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F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini meliputi : 

1. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur stres adalah The Perceived 

Stress Scale (PSS-10). Skala ini dirancang untuk mengukur sejauh mana 

situasi dalam kehidupan individu yang dinilai sebagai stres. Skala ini 

terdiri dari 10 item yang disusun berdasarkan pengalaman dan persepsi 

individu tentang apa yang dirasakan dalam kehidupan mereka, yaitu 

perasaan tidak terprediksi (feeling of unpredictability), perasaan tidak 

terkontrol (feeling of uncontrollability) dan perasaan tertekan (feeling of 

overloaded) (Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983). 

 Dalam penelitian ini menggunakan PSS-10 dalam bahasa 

Indonesia yang telah diuji dan memiliki nilai koefisien Cronbach Alpha 

sebesar 0,96 (Pin, 2011). Variabel berskala numerik yang telah diperoleh 

dari PSS-10 kemudian diubah menjadi skala ordinal dengan titik potong 

tertentu menjadi 3 kelompok: (1) Stres ringan, total skor 0-13; (2) Stres 

sedang, total skor 14-26; dan (3) Stres berat, total skor 27-40 (Bhat et al., 

2011). 

2. Lembar data demografi 

 Lembar data demografi berisi karakteristik responden yang 

meliputi nama, usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan. 
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3. Lembar observasi 

 Lembar observasi berisi daftar hasil pengukuran tekanan darah 

yang diperoleh dari kelompok Intervensi dan kelompok kontrol yang 

dicatat sebelum Intervensi dan setelah Intervensi. 

4. Panduan atau SOP pijatan punggung dan dzikir 

 SOP ini berisi prosedur pijatan punggung dan dzikir, yang 

mengadopsi dari peneliti sebelumnya yaitu Sitepu (2009) dan Nasriati 

(2015). Peneliti memodifikasi dengan menghilangkan meditasi dan 

relaksasi nafas dalam sebelum mengawali dzikir. 

5. Tensimeter dan stetoskop. 

G. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Instrumen The Perceived Stress Scale (PSS-10) telah dinyatakan valid dan 

reliabel dengan nilai koefisien Chronbach Alpha sebesar 0,85 (Cohen et 

al., 1983). Andreou, et al., (2011) dalam penelitiannya menguji kembali 

instrument PSS-10 ini dengan hasil nilai koefisien Chronbach Alpha 

sebesar 0,82. Zhen Wang, et al., (2011) melakukan uji validitas pada 

instrument PSS-10 di komunitas China dengan hasil nilai koefisien 

Chronbach Alpha sebesar 0,86. Dan setelah 2 minggu kemudian ditest 

lagi pada responden yang sama dengan hasil nilai koefisien Chronbach 

Alpha sebesar 0,68. Smith (2014) juga melakukan uji validitas terhadap 

instrumen PSS-10 dengan hasil koefisien Alpha 0,848 dan koefisien 

reliability 0,861. Untuk PSS-10 dalam bahasa Indonesia telah digunakan 
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dalam penelitian, yang sebelumnya telah diuji dengan nilai koefisien 

Chronbach Alpha sebesar 0,96 (Pin, 2011).  

2. Instrumen prosedur dzikir sudah diuji validitas dan reliabilitasnya oleh 2 

peneliti sebelumnya yaitu Sitepu (2009) dan Soliman (2013). Pengujian 

pada kedua peneliti tersebut dengan cara mengevaluasi isi pedoman dzikir 

yang dilakukan oleh dua orang ahli dalam meditasi dzikir dari Indonesia 

yakni guru atau ustadz agama Islam. Keduanya memiliki pengalaman 

dalam praktek meditasi dzikir. Setelah itu, pedoman prosedur dzikir 

dilakukan revisi sesuai koreksi dari kedua ahli tersebut. Kemudian 

dilanjutkan dengan pilot study dengan 3 subyek di Rumah Sakit Medan 

untuk menguji kesesuaian penjelasan dalam pedoman. Hasilnya 

menunjukkan bahwa 3 subyek bisa membaca dan memahami proses 

praktek dzikir. Waktu yang mereka butuhkan untuk melakukan meditasi 

dzikir adalah sekitar 30 menit. 

3. Pengukuran reliabilitas tensimeter dengan cara menyiapkan 4 buah 

tensimeter pegas dan diujicobakan pada 3 orang dalam waktu yang 

bersamaan. Terdapat 2 tensimeter pada pengukuran terhadap 3 orang 

tersebut hasilnya sama, sehingga peneliti mengambil 2 tensimeter tersebut 

sebagai alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini. 

H. Cara Pengumpulan Data 

1. Tahap persiapan 

 Pelaksanaan penelitian dilaksanakan setelah lolos uji etik Komisi 

Etik Penelitian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY, setelah 
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itu peneliti mengajukan ijin kepada kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo 

dan Kepala Puskesmas Pengasih II Kulon Progo. Untuk membantu proses 

penelitian dalam pengambilan data dan memberikan intervensi, peneliti 

dibantu oleh dua orang perawat lulusan Diploma III Keperawatan (2 

orang perempuan). Satu diantaranya telah bersertifikat massase/pijat dan 

memberikan pelatihan kepada peneliti dan asisten lainnya untuk 

memberikan pijatan punggung kepada responden. 

2. Tahap pemilihan sampel 

 Peneliti mengecek jumlah seluruh populasi dalam buku Rekam 

Medik pasien hipertensi yang rutin melakukan rawat jalan minimal 3 

bulan terakhir di wilayah kerja puskesmas Pengasih II kabupaten Kulon 

Progo. Semua populasi diidentifikasi, dan dipilih yang masuk kriteria 

inklusi penelitian kemudian diambil sampel 30 responden untuk masing-

masing kelompok. 

3. Tahapan pelaksanaan 

1) Peneliti dan 2 orang asisten peneliti membawa surat pengantar dari 

puskesmas mendatangi rumah responden, menjelaskan tujuan, 

manfaat serta prosedur penelitian kepada setiap responden. Responden 

kelompok Intervensi dan kelompok kontrol diminta menandatangani 

informed consent. Responden diukur skala stress dan tekanan darah 

(pengukuran pretest). Untuk responden kelompok Intervensi 

dilanjutkan diberikan pijatan punggung dan bimbingan dzikir oleh 

asisten peneliti. Pelaksanaan intervensi pijatan punggung responden 
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perempuan dilakukan oleh asisten peneliti dengan jenis kelamin 

perempuan juga, sedangkan responden laki-laki dilakukan pijatan oleh 

peneliti sendiri. Pijatan punggung dengan metode pressing dan 

stroking (effleurage), menguleni (petrissage), menggosok dengan 

stroke pendek, perkusi, menggosok dengan stroke panjang (friction) 

selama 20 menit dan dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Setiap 

kali selesai dilakukan pijatan punggung, responden akan dibimbing 

melakukan dzikir dengan ucapan Subhanalloh 33x, Alhamdulillah 

33x, Allohuakbar 33x dan Laa ilaha illalloh 33x selama 20 menit 

sesuai panduan dan dilakukan selama 3 hari berturut-turut juga. Untuk 

menjaga etika penelitian, intervensi pijat punggung dan bimbingan 

dzikir dilakukan oleh asisten peneliti laki-laki pada responden laki-

laki dan asisten peneliti perempuan pada responden perempuan. 

2) Pada hari kedua dan ketiga kunjungan rumah, responden kelompok 

Intervensi diberikan Intervensi pijatan punggung dan bimbingan dzikir 

seperti hari pertama. 

3) Pada hari ketiga peneliti dan asisten peneliti mengukur skala stress 

dan tekanan darah (pengukuran post test) pada semua kelompok. 
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I. Skema Jalannya Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Skema Jalannya Penelitian 

 

J. Teknik Analisis Data 

1. Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan selanjutnya diolah melalui beberapa tahap yaitu : 

a. Editing 

 Peneliti melakukan pengecekan isi formulir dan hasil 

pengukuran intensitas stress dan pengukuran tekanan darah pada 

Responden Hipertensi 

Kelompok Intervensi n = 30 Kelompok Kontrol n =  30 

Informed consent  

Diukur intensitas stress dan 

tekanan darah (pre test) 

Diberikan pijatan punggung 

(20 menit) dan bimbingan 

dzikir (20 menit) 

Informed consent  

Diukur intensitas stress dan 

tekanan darah (pre test) 

Hari ke-1 

Hari ke-2  

Analisis Data  

Diberikan pijatan punggung 

(20 menit) dan bimbingan 

dzikir (20 menit) 

Diberikan pijatan punggung 

(20 menit) dan bimbingan 

dzikir (20 menit) 

Diukur intensitas stress dan 

tekanan darah (post test) 

Hari ke-3 Diukur intensitas stress dan 

tekanan darah (post test) 
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setiap responden agar meminimalkan terjadi kesalahan pengisian yang 

dilakukan setelah kuesioner terkumpul. Dalam tahap ini dilakukan 

pemeriksaan antara lain kesesuaian jawaban, kelengkapan pengisisan 

serta konsistensi jawaban. Editing pada proses ini peneliti memeriksa 

semua instrumen penelitian yang masuk mengenai kelengkapan 

maupun kesalahan dalam pengisian, hal ini dilakukan di lapangan 

sehingga bila terjadi kekurangan atau ketidaksesuaian dapat segera 

dilengkapi. 

b. Coding 

 Peneliti melakukan coding pada masing-masing variabel 

karakteristik responden yang meliputi jenis kelamin dengan kode 1 

untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan, pendidikan dengan kode 1 : 

tidak sekolah, 2 : SD, 3 : SMP, 4 : SMA dan 5 : Perguruan Tinggi, dan 

pekerjaan dengan kode 1 : tani, 2 : pegawai negeri, 3 : swasta, 4 : 

wiraswasta, 5 : pelajar/mahasiswa. 

c. Entry Data 

 Peneliti melakukan proses entry data dengan memasukkan data 

yang didapat dari instrumen kedalam komputer dan dimasukkan 

dalam program spss untuk dianalisa. 

d. Cleaning Data 

 Peneliti memeriksa kembali data yang sudah dientry kedalam 

komputer kemudian dilakukan analisa. 
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2. Analisis Data 

a. Analisis Univariat 

 Analisa Univariat digunakan untuk melihat gambaran data dari 

hasil pengukuran pre test dan post test untuk kelompok Intervensi dan 

kelompok kontrol. Analisa yang digunakan dengan melihat nilai 

median dari masing-masing data, termasuk juga data demografi. 

b. Analisis Bivariat 

 Analisis Bivariat digunakan untuk mengetahui pengaruh 

pemberian kombinasi pijatan punggung dan dzikir terhadap tingkat 

stress dan tekanan darah. Tahapan analisa bivariat yang dilakukan 

sebagai berikut : 

1) Uji normalitas 

Sebelum dilakukan Uji Beda data yang didapatkan dari hasil 

pengukuran tingkat stress dan tekanan darah dilakukan Uji 

Normalitas. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan uji Kolmogorov Smirnov pada subyek lebih dari 50 

dan Saphiro Wilk pada subyek yang kurang dari 50. 

2) Uji beda (pengaruh) 

a) Untuk mengetahui pengaruh intervensi pada kelompok 

intervensi (pre test – post test) peneliti menggunakan uji 

Wilcoxon karena data tidak terdistribusi normal. 
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b) Untuk mengetahui Uji Beda pada kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol peneliti menggunakan uji Mann-Whitney 

karena data tidak terdistribusi normal. 

3) Uji beda pengaruh intervensi kombinasi pijatan punggung dan 

dzikir terhadap penurunan stres dan tekanan darah 

 Uji Beda ini digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas terhadap beberapa variabel terikat dalam penelitian 

ini. Tujuan dari analisis ini untuk mendapatkan gambaran tentang 

perbedaan besarnya pengaruh kombinasi pijatan punggung dan 

dzikir terhadap penurunan stress dan penurunan tekanan darah 

penderita hipertensi pada kelompok Intervensi. 

 Analisis dalam penelitian ini menggunakan Kruskal Wallis 

Test dengan membandingkan Mean Rank penurunan stress dengan 

tekanan darah sistole, sehingga dapat diketahui apakah pengaruh 

kombinasi pijatan punggung dan dzikir akan lebih mempengaruhi 

penurunan stress atau penurunan tekanan darah. 

K. Etika Penelitian 

a. Informed Consent (lembar persetujuan) 

 Seluruh responden dalam penelitian ini akan menandatangani 

lembar persetujuan setelah mereka memahami penjelasan dari peneliti 

sebelum dilakukan intervensi. 
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b. Anomity (tanpa nama) 

 Informasi yang telah dikumpulkan dan subyek dijamin 

kerahasiaannya oleh peneliti dengan tidak mencantumkan nama pada 

lembar pengumpulan data, cukup dengan memberikan pembeda kode 

pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol. 

c. Confidentialy (kerahasiaan) 

 Dalam penelitian ini, semua informasi responden yang telah 

dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data 

tertentu yang dilaporkan pada hasil riset. 

d. Autonomy (otonomi) 

 Dalam penelitian ini memberikan kebebasan untuk responden jika 

ingin menghentikan proses Intervensi penelitian terhadap dirinya 

kapanpun jika ia inginkan. 


