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BAB 4 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup ilmu fisiologi pernapasan. 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Balai Kesehatan Paru Masyarakat 

(BKPM) Semarang pada periode 1 Maret-9 Mei 2014. 

4.3 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan rancangan belah 

lintang yang menggunakan peserta senam asma sebagai objek penelitian. Skema 

rancangan penelitian ditampilkan pada gambar berikut: 

 

 

 

 

Gambar 12. Rancangan penelitian 

Kekuatan otot dada 

peserta senam asma 

Arus puncak ekspirasi 
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4.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

4.4.1 Populasi Target 

Penderita asma. 

4.4.2 Populasi Terjangkau 

Populasi terjangkau penelitian ini adalah penderita asma di Kantor Balai 

Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Semarang. 

4.4.3 Sampel Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah peserta senam asma di BKPM yang 

memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi.  

1.4.3.1. Kriteria Inklusi 

a. Usia 18-65 tahun. 

b. Penderita asma yang didiagnosis oleh dokter dan mengikuti kegiatan 

senam di BKPM 

1.4.3.2. Kriteria Ekslusi 

a. Pasien yang menolak untuk dijadikan sampel. 

b. Kelainan bawaan seperti deformitas dinding dada yang tidak 

memungkinkan dilakukan penelitian.  

c. Pasien dengan kebiasaan merokok. 

4.4.4 Cara Sampling 

Cara pemilihan sampel adalah purposive random sampling yaitu memilih 

sampel secara acak dari daftar subjek yang sesuai dengan  tujuan  penelitian. 
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1.4.5 Besar Sampel 

Besar sampel untuk penelitian ini sesuai dengan hipotesis penelitian yaitu 

adanya korelasi antara kekuatan otot dada dengan arus puncak ekspirasi. 

Besar sampel dihitung dengan menggunakan rumus besar sampel untuk 

uji korelasi sebagai berikut: 

  (
       

     
     
     

)

 

   

Keterangan: 

n = jumlah sampel 

Zα= nilai Z untuk α=0,05 dua arah. Zα=1,96 

Zβ=nilai Z untuk β=0,20. Zβ=0,842 

r= besarnya koefisien korelasi 

 

Penelitian tentang korelasi antara otot dada dengan arus puncak ekspirasi 

pada pasien asma belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila besarnya 

koefisien korelasi ditetapkan sebesar 0,6 (korelasi derajat baik) maka 

perhitungan besar sampel adalah sebagai berikut: 
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Berdasarkan perhitungan di atas dibutuhkan 20 orang pasien asma sebagai 

subjek penelitian.  

 

4.5 Variabel Penelitian 

4.5.1 Variabel Bebas 

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kekuatan otot dada. 

4.5.2 Variabel Terikat 

 Variabel terikat dalam penelitian ini adalah arus puncak ekspirasi. 

4.5.3 Variabel Perancu 

Variabel yang dapat menjadi perancu dalam penelitian ini adalah jenis kelamin. 

4.6 Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional Unit Skala 

Kekuatan otot 

dada 

Kekuatan otot didefinisikan sebagai kekuatan 

atau tenaga otot yang dihasilkan selama 

kontraksi maksimal. Pengukuran kekuatan 

otot dapat dilakukan dengan cara manual atau 

dengan menggunakan alat seperti 

dinamometer. Pengukuran kekuatan otot 

dengan menggunakan dinamometer lebih 

valid dan reliabel dibanding dengan 

pengukuran secara manual dengan cara ditarik 

kg Kontinyu 
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Variabel Definisi Operasional Unit Skala 

 maupun didorong (dalam penelitian ini 

pengukuran dilakukan hanya dengan menarik 

alat) 

  

Arus puncak 

ekspirasi 

Arus puncak ekspirasi merupakan salah satu 

parameter yang diukur pada peak flow meter 

yaitu kecepatan aliran udara maksimal yang 

terjadi pada tiupan paksa maksimal yang 

dimulai dengan paru pada keadaan inspirasi 

maksimal. 

% Kontinyu 

 

4.7 Cara Pengumpulan Data 

4.7.1 Alat 

a. Kuisioner 

b. Timbangan berat badan 

c. Pengukur tinggi badan   

d. Shoulder and Arm 'Push-pull' Dynamometer (TTM, Japan) 

e. Peak flow meter (Mini Wright Peak flow meter, USA) 

4.7.2 Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini seluruhnya adalah data primer 

yaitu data yang diambil langsung oleh peneliti dari sampel penelitian. 

4.7.3 Cara Kerja 

a. Subjek penelitian yang sesuai dengan kriteria penelitian diminta persetujuannya 

dengan informed consent tertulis. 
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b. Subjek yang sudah menandatangani informed consent menjadi subjek penelitian. 

c. Subjek penelitian diukur dan dicatat berat badan dan tinggi badan terlebih dahulu.  

d. Subjek penelitian diperiksa kekuatan otot dada dan arus puncak ekspirasi setelah 

kegiatan senam asma. 

c. 1 Cara pemeriksaan kekuatan otot dada dengan dinamometer 

- Dinamometer dipegang dengan kedua tangan di depan dada, badan 

menghadap ke luar dan ke depan, kedua lengan atas ke samping dan 

kedua siku ditekuk. Tarik sekuatnya dinamometer, kedua tangan tidak 

boleh menyentuh badan. 

- Lakukan pemeriksaan dua kali dengan jeda seminimal mungkin. Catat 

angka pada skala dan ambil rata-rata. 

c.2 Cara pemeriksaan arus puncak ekspirasi dengan peak flow meter 

- Subjek penelitian dalam posisi berdiri dan tenang sambil memegang 

peak flow meter.  

- Tempatkan indikator pada pangkal dari skala peak flow meter. 

- Lakukan inspirasi dalam.  

- Letakkan corong peniup peak flow meter dalam mulut. Jangan sampai 

lidah menutup corong peniup.  

- Ekspirasikan semua udara yang telah diinspirasi secara kuat dan cepat 

semaksimal mungkin.  
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- Catat angka pada skalanya, lakukan percobaan ini tiga kali secara 

berurutan.  

- Ambil nilai yang tertinggi.  

 

4.8 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13.  Alur penelitian 

Pemilihan calon subjek 

penelitian 

Memenuhi kriteria inklusi 

Pencatatan berat badan dan 

tinggi badan 

Pengukuran APE  

Ada Kriteria ekslusi 

Analisis data dan penyusunan laporan penelitian 

Pengukuran kekuatan otot 

dada  
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4.9 Analisis Data  

Sebelum dilakukan analisis data, pada data yang terkumpul telah dilakukan 

pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran data. Data selanjutnya telah ditabulasi, 

diberi kode dan dimasukkan ke dalam komputer. Analisis data meliputi analisis 

deskriptif dan uji hipotesis. Pada analisis deskriptif data yang berskala kontinyu 

seperti umur, tinggi badan, kekuatan otot dada, arus puncak ekspirasi, dan sebagainya 

dinyatakan sebagai rerata dan simpang baku. Sedangkan data yang berskala 

kategorial seperti jenis kelamin, kategori fungsi paru, dan sebagainya akan 

dinyatakan sebagai distribusi frekuensi dan persentase.  

Uji hipotesis korelasi antara kekuatan otot dada dengan arus puncak ekspirasi 

dianalisis dengan uji korelasi Spearman karena data berdistribusi tidak normal. Uji 

normal tes distribusi data dilakukan dengan uji Saphiro-Wilk. Oleh karena besar 

sampel <50. 

4.10 Etika Penelitian 

Ethical clearance telah diperoleh dari KEPK Fakultas Kedokteran Universitas 

Diponegoro Semarang atau RS. Dr. Kariadi pada tanggal 2 Mei 2014. 

Seluruh subjek penelitian telah diminta persetujuannya untuk diikutsertakan 

dalam penelitian dalam bentuk informed consent tertulis. Sebelum memberikan 

persetujuan calon subjek penelitian telah diberikan penjelasan tentang tujuan, manfaat 

dan prosedur penelitian.  
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Identitas subjek penelitian dirahasiakan dan tidak akan dipublikasikan tanpa 

izin dari subjek penelitian. Seluruh biaya berkaitan dengan penelitian ditanggung oleh 

peneliti sendiri dan subjek penelitian diberikan imbalan sesuai dengan kemampuan 

peneliti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


