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BAB  IVMETODE  PENELITIAN 

METODE  PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif  yang  menggunakan  

desain  quasi  eksperimental dengan two group pre  dan  post  test design   yang  

melihat  adanya  hubungan  sebab  akibat  antara  variabel  independen  dan  

variabel  dependen  dalam  periode  waktu  tertentu. Penelitian  eksperimental  

merupakan  penelitian  dengan  melakukan  percobaan  terhadap  kelompok  yang  

diuji. Kepada  kelompok  eksperimental  dikenakan  perlakuan-perlakuan  tertentu  

dengan  kondisi-kondisi  yang  dapat  dikontrol. Kelompok  dibagi  menjadi  dua  

yaitu  kelompok  pertama  memperoleh  pemberian infrared dan kelompok  kedua  

memperoleh  pemberian mobilisasi saraf. Hasil  yang  diperoleh  adalah  untuk 

mengetahui apakah adaPerbandingan Pengaruh Infrared dan Mobilisasi Saraf 

Terhadap Penurunan Nyeri Resiko Terjadi CTS Akibat Sering Mengetik pada 

Mahasiswa IT UMM. 
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Subjek                 Pre                Perlakuan                   Post-test 

Kelompok 1          O                          I1                            OI 

 

Membandingkan hasil pre-test dan post-test 

 

Subjek                 Pre                Perlakuan                   Post-test 

   Kelompok 2       O                          I2                            OI 

 

Membandingkan hasil pre-test dan post-test 

Rangka 4.1  Kelompok  Rancangan  Pre test-post  test 

Keterangan  : 

K : Subjek  

O : Pre-test  sebelum  intervensi 

I1 : Pemberian Infrared 

I2 : Pemberian Mobilisasi Saraf 

OI : Post-test  setelah  intervensi 

B. Kerangka Penelitian 

Kerangka Penelitian Perbandingan Pengaruh Infrared dan 

Mobilisasi Saraf Terhadap Penurunan Nyeri Resiko Terjadi CTS Akibat 

Sering Mengetik pada Mahasiswa IT UMM. 
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Gambar 4.2Kerangka Penelitian “Perbandingan Pengaruh Infrared 

dan Mobilisasi Saraf Terhadap Penurunan Nyeri Resiko CTS Akibat 

Sering Mengetik pada Mahasiswa IT UMM”. 

 

 

Populasi : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang 

Teknik Sampling :quota sampling 

Sampel :Mahasiswa IT UMM 

V. Independen V. Dependen 

Infrared 

Penurunan nyeri 

Skala Data : Rasio 

Analisa Data Uji  

Mobilisasi Saraf 

Hasil : Penurunan Nyeri pada resiko CTS  

H1: Ada Perbandingan Pengaruh 

Infrared dan Mobilisasi Saraf Terhadap 

Penurunan Nyeri Resiko CTS Akibat 

Sering Mengetik pada Mahasiswa IT 

UMM 

VAS 

H0:Tidak ada Perbandingan Pengaruh 

Infrared dan Mobilisasi Saraf Terhadap 

Penurunan Nyeri Resiko CTS Akibat 

Sering Mengetik pada Mahasiswa IT 

UMM 
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C. Populasi, Sampel  Dan  Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi merupakan suatu keseluruhan dari sumber data yang akan 

diperlukan dalam suatu penelitian (Saryono  &  Anggraeni, 2013). 

Populasi  dalam  penelitian  ini yaitu  setiap  subyek  (manusia, klien)  

yang  menuhi  kriteria  yang  telah  ditetapkan, yang  menjadi  populasi  

dalam  penelitian  ini  merupakan  pasien  Mahasiswa  Universitas 

Muhammadiyah  Malang. 

2. Sampel 

Sampel  merupakan  sebagian  dari  populasi  yang  mewakili  dari  

suatu  populasi  (Saryono  &  Anggraeni, 2013). Sampel  dalam  

penelitian  ini  adalah  Mahasiswa  yang  memenuhi  kriteria  dalam  

penelitian  di  Kota  Malang  yang  nantinya  akan  dibagi  2  kelompok  

perlakuan. 

3. Teknik Sampling  

Teknik  sampling  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  

quota  sampling. Sampel  yang  dipilih  berdasarkan  kriteria  inklusi  

sebagai  berikut : 

a. Mahasiswa IT UMM yang sedang aktif kuliah  

b. Mengeluhkan nyeri pada pergelangan tangan 

c. Bersedia  menjadi  responden  

Adapun  kriteria  ekslusi  dalam  penelitian  ini, yaitu : 

a. Kondisi fraktur pada tangan 

b. Tumor  
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c. Kondisi Inflamasi dan infeksi 

Adapun  kriteria  drop  out  pada  penelitian  ini, yaitu : 

a. Responden  pernah  tidak  mengikuti  terapi  dengan  teratur 

b. Responden  meninggal  dunia 

D. Variabel  Penelitian 

Variabel  penelitian  adalah  ciri  atau  ukuran  yang  melekat  pada  

obejek  penelitian  baik  bersifat  fisik  (nyata)  atau  psikis  (tidak  nyata), 

namun  pengertian  lain  menyebutkan  yaitu  sesuatu  yang  digunakan  

sebagai  ciri-ciri, sifat, atau  ukuran  yang  dimiliki  oleh  satuan  penelitian  

dari  sebuah  teori  (Suyanto, 2011). Variabel  yang  terdapat  dalam  

penelitian  ini  ada  dua  yaitu  variabel  independen  dan  variabel  

dependen. 

1. Variabel  Independen  (Bebas) 

Variabel  independen  adalah  variabel  yang  mempengaruhi  atau  

dianggap  menentukan  variabel  terikat  (Saryono  &  Anggraeni, 

2013). Variabel  bebas  pada  penelitian  ini  adalah  IR (X1)  dan  

Mobilisasi Saraf  (X2). 

2. Variabel  Dependen 

Variabel  dependen  atau  variabel  terikat  adalah  variabel  yang  

mempengaruhi  atau  dianggap  menentukan  variabel  terikat  

(Saryono  &  Anggraeni, 2013). Variabel  dependen  pada  penelitian  

ini  adalah  penurunan  nyeri  pada  pasien  yang beresiko mengalami 

CTS (Y). 
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E. Definisi  Operasional  Variabel 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

No. Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Skala Drajat 

1 Variabel 

Independen 

a. IR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Mobilisasi 

Saraf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infrared merupakan 

radiasi elektromagnetik 

dari panjang gelombang 

lebih panjang dari 

cahaya tampak, tetapi 

lebih pendek dari radiasi 

gelombang radio. 

Radiasi infrared 

memiliki jangkauan dan 

memiliki panjang 

gelombang antara 700 

nm dan 1 mm 

 

 

Neural Mobilization 

(Mobilisasi Saraf) 

adalah teknik 

manipulatif dimana 

jaringan saraf 

digerakkan dan 

diulurkan baik gerakan 

yang relatif terhadap 

jaringan interface di 

sekitarnya  

 

SOP (Standard 

Operating 

Procedure) 

 

 

 

 

 

 

 

SOP (Standard 

Operating 

Procedure) 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

2 Variabel Dependen 

Penuruna nyeri 

setelah dilakukan 

terapi selama 3 

minggu 

Nyeri dapat diturunkan 

pada pasien yg beresiko 

mengalami CTS, 

berdasarkan 2 indeks 

yaitu : 

a. Nyeri 

b. Fungsi fisik  

Visual Analog 

Scale (VAS) 

Rasio (hasil 

perhitungan 

jumlah 

pengurang 

nyeri dari 

sebelum dan 

sesudah diberi 

intervensi) 
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F. Tempat  dan  Waktu  Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di area UMM dan menyesuaikan, 

pengambilan data dilakukan selama 3 minggu, yang dilaksanakan 3 kali 

dalam seminggu. 

G. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini instrument yang digunakan adalah Visual analog 

scale(VAS) (Yudiyanta, Khoirunnisa  &  Novitasari, 2015). VAS adalah  

cara  yang  paling  banyak  digunakan  untuk  menilai  nyeri. Skala  linear  

ini  menggambarkan  secara  visual  gradasi  tingkat  nyeri  yang  mungkin  

dialami  seorang  pasien. Rentang  nyeri  diwakili  sebagai  garis  

sepanjang  10  cm, dengan  atau  tanpa  tanda  pada  tiap  sentimeter  . 

Pengukuran nyeri dengan VAS ini dilakukan dengan mengukur tingkat 

nyeri sebelum dan setelah pemberian Infrared dan Mobilisasi Saraf. 

 

Gambar 2.4  Skala  VAS  (Yudiyanta, Khoirunnisa  & 

Novitasari, 2015) 

H. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan  data  adalah  kegiatan  penelitian  untuk  melakukan  

pengumpulan  data. Langkah-langkah  yang  dilakukan  peneliti  adalah  

sebagai  berikut :  

1. Tahap  Persiapan  

a. Menyusun  proposal  penelitian 
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b. Mempersiapkan  surat  persetujuan  penelitian  yang  akan  

disampaikan  kepada  pihak  yang  berkepentingan 

c. Mempersiapkan  alat  instrumen  penelitian  yang  akan  digunakan  

peneliti  untuk  mendapatkan  data  yang  diperlukan  dengan  

menggunakan  informed  consent, serta  alat  dan  tempat  untuk  

melakukan  terapi. 

2. Tahap  Pelaksanaan 

a. Menyiapkan  metode  IR  dan  Mobilisasi Saraf 

b. Koordinasi  dengan  beberapa mahasiswa tersebut 

c. Memastikan  bahwa  sampel  bersedia  untuk  menjadi  responden  

dalam  penelitian  dengan  memberikan  surat  persetujuan. Jika  

responden  setuju, maka  selanjutnya  peneliti  menjelaskan  untuk  

menjamin  kerahasiaan  data  dari  responden 

d. Mengumpulkan  responden  dalam  satu  ruangan  

e. Mengukur  nyeri  responden  sebelum  diberikan  intervensi 

f. Membagi  responden  menjadi  dua  kelompok  perlakuan 

g. Kelompok  pertama  diberikan  metode  IR, diberikan  selama  3 

minggu  dengan  jumlah  pemberian  latihan  sebanyak  9  kali 

h. Kelompok  kedua  diberikan  metode  Mobilisasi Saraf, diberikan  

selama  3  minggu  dengan  jumlah  pemberian  latihan  sebanyak  

9  kali 

i. Mengukur  nyeri  responden  setelah  diberikan  intervensi 

j. Membandingkan  kedua  intervensi  dalam  menurunkan  tingkat  

nyeri  responden  setiap  kali  terapi. 
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3. Tahap  Pengolahan  Data 

a. Editing 

Editing  adalah  upaya  untuk  memeriksa  kembali  

kebenaran  data  yang  diperoleh  atau  yang  dikumpulkan. Editing  

data  dapat  dilakukan  pada  tahap  pengumpulan  data  atau  

setelah  data  terkumpul  (Hidayat, 2009). Pada  penelitian  ini, 

jumlah  sampel  awal  sebanyak  40  sampel  bebas. Peneliti  

selanjutnya  melakukan  proses  editing, sehingga jumlah  sampel  

yang  dijadikan  sebagai  sampel  akhir  adalah  sebanyak  30  

sampel. 

b. Coding 

Coding  adalah  suatu  kegiatan  pemberian  kode  terhadap  

data  yang  terdiri  atas  beberapa  kategori  (Hidayat, 2009). Code  

yang  diberikan  berupa  kelompok  metode  IR  dan  metode  

Mobilisasi  Saraf. 

c. Entry  Data 

Entry  data  merupakan  kegiatan  memasukkan  data, 

kemudian  membuat  distribusi  frequensi  sederhana  atau  bisa  

juga  dengan  membuat  tabel  kontingensi  (Hidayat, 2009). 

Peneliti  melakukan  entry  data  dengan  memasukkan  nama  

inisial  responden, usia, jenis  kelamin, pendidikan, pekerjaan, 

pengukuran  nyeri  sebelum  dan  sesudah  metode  IR  dan  metode  

Mobilisasi  Saraf. 
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d. Melakukan  Teknik  Analisis 

Penelitian  yang  merupakan  penelitian  analisis  

menggunakan  statiska  interferensial. Statiska  interferensial  

adalah  statiska  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  

parameter  (populasi)  berdasarkan  statistika  (sampel)  atau  lebih  

dikenal  dengan  proses  generalisasi  dan  interferensial  (Hidayat, 

2009). Pada  penelitian  ini, peneliti  melakukan  pengukuran  nyeri  

pada  saat  sebelum  dan  sesudah  diberikan  metode  IR  dan  

metode  Mobilisasi  Saraf  dengan  menggunakan  Visual Analog 

Scale (VAS)  berskala  rasio, selanjutnya  dilakukan  teknik  analisa  

data  univariat  dan  bivariat  (independen  test). 

I. Analisa  Data 

1. Analisa  Univariat 

Analisa  univariat  bertujuan  untuk  menjelaskan  atau  

mendeskripsikan  karakteristik  setiap  variabel  penelitian, meliputi  

distribusi  usia, jenis  kelamin, pendidikan  dan  pekerjaan  (Saryono  

&  Anggraeni, 2013). 

2. Analisa  Bivariat 

a. Uji  Normalitas 

Sebelum  melakukan  analisis  data  dengan  paired t test  dan  

independen  t  test, data  terlebih  dahulu  akan  diuji  normalitas. 

Tujuan  dari  uji  normalitas  yaitu  untuk  mengetahui  apakah  

distribusi  sebuah  data  mengikuti  atau  mendekati  normal  

(Santoso, 2010). Uji  normalitas  yang  digunakan  yaitu  uji  
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Kolomogorov  Smirnov. Kesimpulan  dari  hasil  analisa  data  

berdistribusi  normal  jika p  >  0,05  dan  data  tidak  berdistribusi  

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

0,05)  maka  analisis  diganti  dengan  teknik  analisis  non-

parametrik  (Nisfiannoor, 2009) 

b. Paired  T  Test  

Analisis  data  bivariat  digunakan  untuk  menganalisa  

efektifitas  Infra red  dan  Mobilisasi Saraf  terhadap  penurunan  

nyeri  dengan  menggunakan  uji  t  berpasangan  (paired  t  test)  

merupakan  uji  statistika  parametrik  yang  digunakan  untuk  

menguji  data  dengan  skala  internal/rasio  dari  1  kelompok  

sampel  berpasangan. Syarat  penggunaan  paired  t  test  adalah  

skala  variabel  berbentuk  interval  atau  rasio, serta  mempunyai  

distribusi  data  normal  (Nisfiannoor, 2009). Penggunaan  paired  t  

test  pada  penelitian  ini  bertujuan  untuk  membandingkan  

perbedaan  mean  antara  penurunan  nyeri  sebelum  pemberian 

Infra red atau  Mobilisasi Saraf  dan  setelah  pemberian Infra 

redatau  Mobilisasi Saraf  pada  1  kelompok  berpasangan. Jika P 

value> α(0,05), maka H0 diterima dan H1 ditolak, jika P value< 

α(0,05), maka H0 ditolak dan H1 diterima yang artinya ada 

perbandingan  pengaruh pemberian Infra red danMobilisasi Saraf 

terhadap  penurunan nyeri  pada  pasien  resiko  terjadinya  Carpal 

Tunnel Syndrome akibat terlalu sering mengetik. 
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c. Independen  T  Test 

Analisis data bivariat digunakan untuk menganalisa 

perbandingan pemberian Infra red dan Mobilisasi Saraf terhadap 

penurunan nyeri dengan menggunakan uji t bebas (independent t 

test). Uji t bebas (independent t test) merupakan uji statistika 

parametrikyang digunakan untuk menguji data dengan skala 

interval/rasio dari 2 kelompok sampel bebas.Syarat penggunaan 

independent t testadalah skala variabel berbentuk interval atau 

rasio, serta mempunyai distribusi data normal (Nisfiannoor, 2009). 

Penggunaan independent t test pada penelitian ini bertujuan untuk 

membandingkan pengaruh pemberian Infra red atau Mobilisasi 

Saraf pada penurunan nyeri. Penarikan  kesimpulan  dilakukan  

dengan  menggunakan SPSS  cara membandingkan  P ( sig 2 

tailed)  dengan  nilai  α(0,05). Ho diterima bila P ( sig 2 

tailed)>0,05 maka tidak ada perbandingan pengaruh pemberian 

Infra reddan Mobilisasi Saraf terhadap penurunan nyeri pada 

pasien resiko terjadinya Carpal Tunnel Syndrome akibat terlalu 

sering mengetik dan H1 diterima bila P ( sig 2 tailed) ≤0,05 maka 

ada perbandingan pengaruh pemberian Infra red dan Mobilisasi 

Saraf terhadap penurunan nyeri pada pasien resiko terjadinya 

Carpal Tunnel Syndrome akibat terlalu sering mengetik. 

  



49 

 

J. Etika  Penelitian 

Etika penelitian dengan menghormati prinsip autonomity, anonimity, 

dan confidentiality. 

1. Autonomity 

Yaitu hak untuk menjadi responden dengan membagikan lembar 

pengantar kuesioner kepada sujek penelitian, dengan tujuan supaya 

subyek mengetahui identitas peneliti, maksud, tujuan dan manfaat 

penelitian serta dampak yang diteliti selama pengumpulan data. Subjek 

penelitian diminta menjadi responden dalam penelitian jika subjek 

penelitian bersedia, maka subjek penelitian dipersilahkan 

menandatangani surat persetujuan informed consent. Namun, jika 

subjek penelitian tidak bersedia maka peneliti tidak bisa memaksa dan 

cukup mengucapkan terimakasih.  

2. Anonimity (tanpa nama) 

Yaitu kerahasiaan identitas responden terjaga dengan cara peneliti 

tidak mencantumkan nama lengkap responden pada lembar kuesioner , 

tetapi diganti dengan inisial nama responden. 

3. Confidentiality (kerahasiaan) 

Yaitu data dan informasi mengenai responden dalam kuesioner dan 

hasil pengukuran dengan skala disimpan dalam arsip penelitian dan 

hanya peneliti saja yang bisa mengakses informasi tersebut.  
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