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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian quasi eksperiment dengan desain 

penelitian pre test - post test with control group. Penelitian menggunakan 

data primer dengan cara mengambil data sebelum dan sesudah intervensi. 

Pencatatan dilakukan dengan mengukur respiratory rate pada anak yang 

menderita bronchitis. Desain penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 Pre Perlakuan Post 
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Kelompok kontrol 

O1 X O2 

O1’  O2’ 

 

Gambar 3.1 Eksperimen pre test - post test with control group design 
(Notoatmodjo, 2005) 

 
 
 

Keterangan: 

O1         :  Pengukuran respiratory rate sebelum dilakukan chest therapy 

X          :  Chest therapy 

O2               :  Pengukuran respiratory rate sesudah dilakukan chest therapy 

O1’ & O2’  :  Pengukuran respiratory rate pada pasien kontrol 
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B. Waktu Dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian pada bulan April 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 

dan tempat penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Puri Asih Salatiga. 

C. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah 20 pasien anak di Rumah Sakit 

Puri Asih Salatiga. Pengambilan populasi dengan kriteria inklusi dan 

eklusi sebagai berikut: 

a. Kriteria inklusi (penerimaan) 

1) Bronchitis 

2) Usia 0 bulan sampai dengan 5 tahun. 

3) Jenis kelamin laki-laki dan perempuan. 

4) Suhu tubuh dalam batas normal 36℃  - 37℃  

5) Orang tua pasien bersedia anaknya menjadi obyek penelitian 

b. Kriteria eklusi (penolakan) 

1) Asma 

2) Pneumonia 

3) Tuberculosa paru 

4) Penyakit jantung bawaan 

c. Kriteria drop out 

1) Pasien tidak menyelesaikan chest therapy sesuai dengan 

program. 
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2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah jumlah total populasi. 

D. Variabel 

Variabel bebas    :  Chest therapy 

Variabel terikat  :  Sesak nafas 

E. Definisi Operasional 

a. Chest Therapy 

Chest therapy dalam penelitian ini adalah sekumpulan teknik 

fisioterapi untuk melancarkan dan membersihkan jalan nafas dengan 

menggunakan metode postural drainage, perkusi dan mobilisasi thorak. 

Menurut Soemarno (2006) chest therapy dilakukan setiap hari selama 4 

minggu dengan waktu 20  menit. 

b. Sesak Nafas 

Penelitian ini dalam mengukur sesak nafas pada anak bronchitis 

menggunakan parameter respiratory rate dengan cara tangan yang di 

letakkan di atas perut atau dada pasien kemudian merasakan dan 

menghitung gerakan naik turun dalam waktu satu menit. Pengukuran 

dilakukan pada waktu sebelum chest therapy dan sesudah dilakukan chest 

therapy selama 4 minggu. 
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F. Jalannya Penelitian 

1. Proses perijinan ditujukan kepada Rumah Sakit Puri Asih Salatiga. 

2. Mensurvei tempat penelitian untuk mengetahui jumlah populasi dan 

menentukan sampel. 

3. Pelaksanaan penelitian. (Lampiran) 

4. Pembuatan laporan penelitian. 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pengolahan 

data SPSS 17.00 dengan analisis bivariat yang tujuannya untuk 

mengetahui hubungan dua variable antara variable independent (bebas) 

dan variable dependent (terikat). Pengujian normalitas data menggunakan 

uji shapiro-wilk dengan tingkat signifikansi 5% dan Ho diterima apabila 

nilai p-value lebih besar dari 0,05 (p>0,05) artinya data berdistribusi 

normal sedangkan Ho ditolak apabila nilai p-value lebih kecil dari 0,05 

(p<0,05) artinya data tidak berdistribusi normal. Jika data berdistribusi 

normal menggunakan uji parametris dengan uji t-test yaitu untuk 

mengetahui pengaruh chest therapy terhadap respiratory rate dengan uji 

paired samples test sedangkan untuk mengetahui beda pengaruh antara 

perlakuan dan kontrol dengan uji independent t-test. Jika data tidak 

berdistribusi normal menggunakan uji non parametrik dengan wilcoxon 

test yaitu untuk mengetahui pengaruh chest therapy terhadap respiratory 

rate dengan uji wilcoxon signed ranks test sedangkan untuk mengetahui 

beda pengaruh antara perlakuan dan kontrol dengan uji mann-whitney test. 


