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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam melakukan penelitian dan metodologinya, mendasarkan atas sifat-

sifat masalahnya penelitian yang dimaksud tergolong dalam penelitian Deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan 

pemecahan permasalahan yang ada berdasarkan data-data, dan pada umumnya 

penelitian survai termasuk dalam penelitian deskriptif 
15

.

3.1 Data yang Diperlukan 

a. Data mengenai kelompok lanjut usia di Surabaya berupa jumlah kelompok

lanjut usia dan banyaknya penderita osteoporosis di Surabaya

b. Data mengenai osteoporosis seputar pengertian umum, gejala klinis,

penanganan dan referensi mengenai layanan kesehatan  masyarakat

khususnya osteoporosis

c. Data mengenai aplikasi dari penanganan osteoporosis berupa latihan fisik

yang disarankan

d. Cross Check antara tinjaukan pustaka terhadap aplikasi dan kondisi

lapangan mengenai penyakit osteoporosis

e. Data mengenai latihan fisik di fasilitas kesehatan yang sudah ada, baik

mencakup latihan fisik itu sendiri dan kemungkinan pengaruh elemen

interior yang ada terhadap perkembangan penderita
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f. Data mengenai ada tidaknya serta perkembangan pengolahan elemen 

interior yang sudah ada untuk mendukung penderita osteoporosis 

g. Sistem exercise yang dapat diaplikasikan dalam elemen atau (produk) 

interior  

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara. 

Wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan  dalam mana 

dua orang atau lebih melakukan tatap muka mendengarkan secara langsung 

informasi-informasi atau keterangan-keterangan. 
16

 

Menurut prosedurnya, wawancara yang dilakukan dalam metode 

pengumpulan data ini adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas 

terpimpin merupakan wawancara yang dilakukan berdasarkan topik pokok 

permasalahan yang akan ditanyakan, akan tetapi mengikuti perkembangan situasi 

yang ada.  

Sedangkan untuk memperoleh dan memperlengkapi data yang telah ada, 

dilakukan observasi atau pengamatan terhadap beberapa pusat rehabilitasi medik 

di Surabaya yang menjadi rujukan dan referensi subjek yang telah diwawancarai. 

Pusat rehabilitasi medik yang diobservasi antara lain : RSUD Dr. Soetomo (Graha 

Amerta) dan Rumah Sakit Siloam. 
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Gambar 3.1  Wawancara dengan Ibu Niniek S.ST, Ft 
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3.3 Metode Pengolahan Data 

Hasil wawancara dan observasi ini akan diolah dengan cara editing dan 

coding, tabulasi, dan lain sebagainya. Editing yang dimaksud adalah memeriksa 

daftar pertanyaan dan hasil pengumpulan data untuk mengetahui kekurangan yang 

Gambar 3.2  Wawancara dengan Dr. Thomas E, SpOT 
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ada yang sudah diseselesaikan sampai sejauh mungkin. Coding yang dimaksud 

adalah  mengklasifikasikan  data-data yang telah diperoleh.  

3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data dilakukan melalui analisis induktif. Setiap data yang 

diperoleh dilakukan analisa untuk memperoleh satu bagian kesimpulan sementara 

terhadap topik perancangan dan memiliki peran sendiri-sendiri dalam 

perancangan. Hasil kesimpulan sementara tersebut dapat saling melengkapi dalam 

perannya untuk perancangan lebih lanjut. 

  


