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BAB IV  

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan desain pre 

experimental yaitu dengan pre dan post test studi yang berupa menilai adanya hubungan 

sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen dalam jangka waktu 

tertentu. Penelitian eksperimental merupakan penelitian dengan melakukan percobaan 

langsung terhadap kelompok yang akan diuji. Dalam penelitian ini, peneliti akan 

membandingkan efektivitas kombinasi infrared dan latihan isometrik quadriceps 

terhadap penurunan nilai nyeri sebelum dan sesudah diberikan perlakuan tersebut pada 

pasien lansia dengan osteoarthritis lutut di Posyandu Lansia Anggrek 2 Polehan Malang, 

yang dilakukan selama 9 hari dengan total pertemuan 9x dilakukan selama 9 hari. 

Subjek Pre Perlakuan Post 

Test 

K O  I OI 

 

Gambar 4.1. Rancangan Penelitian 

 Keterangan: 

 K : Objek 

 O : Pre-Test sebelum dilakukan intervensi 

 I : Intervensi Kombinasi Infrared dan Latihan Isometrik Quatriceps 

 OI : Post test setelah dilakukan intervensi 

 

Membandingkan hasil pre-test dan post-test 
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B. Kerangka Kerja Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Populasi: Lansia di Puskesmas Kendal Kerep Malang 

Teknik Sampling: Purposive Sampling 

Sampel : 17 lansia dengan osteoarthritis knee yang 

memenuhi kriteria inklusi yang dinaungi Puskesmas Kendal 

Kerep Malang 

Variabel Independen : 

, 

 

Variabel dependen 

infrared dan latihan 

isometrik quadriceps 

Penurunan nyeri 

Skala: Rasio 

Analisa data : Paired T test 

Hasil: efektivitas kombinasi infrared dan latihan isometrik 

quadriceps terhadap penurunan nyeri pada lansia osteoarthritis 

lutut 

Instrumen: NRS 

H0 : tidak ada efektivitas kombinasi 

infrared dan latihan isometrik 

quadriceps terhadap penurunan nyeri 

pada lansia osteoarthritis lutut 

H1 : Ada efektivitas kombinasi 

infrared dan latihan isometrik 

quadriceps terhadap penurunan nyeri 

pada lansia osteoartrhitis lutut 

Bagan 4.1 Kerangka Penelitian “Efektivitas kombinasi infrared dan 

latihan isometrik quadriceps terhadap penurunan nyeri pada lansia 

ostoarthritis lutut di Posyandu Lansia Anggrek 2 Polehan Malang. 

Uji Normalitas : 

Saphiro-wilk 
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C. Populasi, Sample dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah pasien osteoarthritis lutut yang telah 

terdata oleh Posyandu Lansia Anggrek 2 Polehan Malang.  

2. Sample 

Jumlah sampel pada penelitian ini adalah sampel yang termasuk dalam 

kriteria inklusi. 

3. Teknik Sampling 

Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel adalah menggunakan 

Purposive Sampling. Sampel berdasarkan pertimbangan peneliti dari hasil studi 

pendahuluan sehingga telah diketahui karakteristik dari populasi yang akan diteliti. 

Semua sampel harus teridentifikasi sesuai dengan tujuan penelitian dan memenuhi 

kriteria inklusi, kemudian dimasukkan kedalam kelompok penelitian sampai 

jumlah sampel yang dibutuhkan terpenuhi. Kriteria inklusi pada sampel yang 

dibutuhkan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kriteria Inklusif 

1) Usia dalam kategori lansia > 46 tahun 

2) Positif terdiagnosis osteoarthritis lutut menurut OARSI (Osteoarthritis 

Research Society International)\ 

3) Bersedia menjadi sampel penelitian sampai penelitian selesai dengan 

kooperatif. 

b. Kriteria Ekslusi 

1) Tanda – tanda vital buruk 

2) Adanya gangguan sensasi 
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3) Penyakit Cardiovaskuler 

4) Luka Bakar 

5) Gangguan Neurologi 

6) Gangguan Postural 

7) Fraktur 

c. Kriteria drop Out 

1) Sampel menarik diri dari subyek penelititan 

2) Sampel meninggal dunia 

3) Tidak menjalani prosedur yang di sepakati 

D. Variable Penelitian 

1. Variabel Independen (bebas) 

Variabel independen atau bebas merupakan variabel yang dapat 

mempengaruhi dan yang menjadi sebab berubahnya atau munculnya variabel 

dependen (terikat) (Sugiyono, 2009). Dalam penelitian ini variabel independen 

adalah intervensi infrared dan latihan isometrik quadriceps (X1) 

2. Variabel Dependen 

Menurut Sugiyono (2009) variabel dependen merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena reaksi dari variabel bebas. Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel dependen (terikat) adalah penurunan nyeri (Y) 

yang diukur menggunakan instrumen NRS. 
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E. Definisi Operasional variabel 

Tabel 4.1 Definisi Operasional Efektivitas Kombinasi Infrared dan Latihan Isometrik 

Quadriceps Terhadap Penurunan Nyeri Pada Lansia Penderita Osteoarthritis Lutut di 

Posyandu Lansia Anggrek 2 Polehan Malang 

No Variabel Definisi Operasional Indikator Skala 

1. Infrared 

Radiation 

Terapi infrared adalah aplikasi 

pemanasan eksternal ini dapat 

mengakibatkan terapeutik. 

Temperatur jaringan kulit 

menjadi tinggi sehingga 

menyebabkan aliran darah 

menjadi lancer. 

SOP  

2. Latihan 

Isometrik 

Quadriceps 

Latihan isometrik kontraksi 

adalah bentuk latihan statik 

dimana otot yang dilatih tidak 

mengalami perubahan panjang 

dan tanpa ada pergerakan dari 

sendi lutut pada otot quadriceps 

SOP  

3. Nyeri  Nyeri adalah pengalaman 

sensor dan tidak menyenangkan 

akibat dari kerusakan jaringan 

yang actual atau potensial 

NRS Rasio : 

(hasil perhitungan 

akhir dari nilai nyeri 

sebelum dan sesudah 

dilakukan intervensi 

latihan isometrik 

quadriceps) 

 

 

F. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Posyandu Lansia Anggrek 2 Polehan Malang. 

Penelitian dilakukan selama 9 hari dengan total intervensi sebanyak 9 kali, dimulai pada 

tanggal 11 September sampai 11 Oktober 2017. 

G. Etika Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti sebelumnya telah mengajukan 

permohonan izin kepada pihak yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan 

melakukan penelitian di Posyandu Lansia Anggrek 2 Polehan Malang, kemudian peneliti 
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melakukan penelitian dengan menekankan masalah etika. Penelitian dilakukan dengan 

etika sebagai berikut: 

1. Lembar Persetujuan Penelitian (Informed Consent) 

Informed consent merupakan lembar persetujuan untuk responden sebelum 

penelitian dilakukan yang bertujuan agar reponden mengetahui maksud dan tujuan 

penelitian yang akan dilakukan serta hasil atau dampak yang akan terjadi selama 

pengambilan data. Jika responden bersedia diteliti maka harus menandatangani lebar 

persetujuan tersebut, bila tidak bersedia maka peneliti haru tetap menghormati hak-

hak responden dan tidak memaksa.  

2. Tanpa Nama (Anonimity) 

Anonimity adalah menjaga kerahasiaan identitas responden. Peneliti tidak 

diperkenankan mencantumkan nama responden pada lembar pengumpulan data, 

cukup hanya dengan memberikan kode. 

3. Kerahasiaaan (Confidentiality) 

Peneliti wajib untuk menjaga kerahasiaan informasi atau data privasi dari 

responden yang telah dikumpulkan. Peneliti juga menjamin kerahasiaan responden. 

H. Instrumen penelitian 

Merupakan instrumen berbentuk alat ukur dengan garis 10 cm, orientasi biasanya 

disajikan secara horizontal, tapi mungkin bisa disajikan secara vertikal, pada akhir poin 

dengan kata tidak nyeri sampai pada nyeri paling hebat yang tidak terbayangkan. (AMA, 

2010). 
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I. Prosedur Pengumpulan  

1. Tahap Persiapan 

Beberapa tahap persiapan adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan studi kepustakaan. 

b. Penyusunan proposal penelitian. 

c. Melakukan studi pendahuluan di Puskesmas Kendal Kerep Malang. 

d. Mempersiapkan surat ijin penelitian yang ditujukan kepada pihak yang 

berkepentingan yaitu penanggung jawab Puskesmas Kendal Kerep Malang. 

e. Mempersiapkan instrumen penelitian yang akan digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dengan menggunakan informed consent, 

serta alat dan bahan yang digunakan untuk intervensi kepada pasien. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Koordinasi dengan penanggung jawab di Posyandu Lansia Anggrek 2 Polehan 

Malang. 

b. Meminta persetujuan dan menjelaskan tentang tujuan peneliti untuk melakukan 

uji sampel pada populasi. 

c. Menyiapkan alat dan bahan untuk uji sampel dan intervensi. 

d. Peneliti melakukan uji sampel pada populasi untuk mengetahui bahwa pasien 

positif atau negatif terdiagnosis osteoarthritis lutut dengan menggunakan 

teknik anamnesis (wawancara) dan mengukur nyeri sebelum diberikan 

intervensi. 

e. Setelah mendapatkan sampel sebanyak 15 orang, maka peneliti mengajukan 

persetujuan kepada pasien berupa informed consent yaitu surat persetujuan dan 

kesediaan responden. Apabila telah mendapatkan persetujuan dan kesediaan 
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responden maka peneliti menjelaskan teknik intervensi dan kerahasiaan data 

yang diambil dari responden. 

f. Setelah didapatkan sampel sebanyak 15 orang, maka peneliti memberikan 

intervensi berupa infrared dan latihan isometrik quadriceps, dilakukan 

sebanyak 3X repetisi, selama 1 minggu dilakukan sebanyak 6 hari. Latihan 

isometrik quadriceps ini dilakukan 2 – 3 set dan dilakukan sebanyak 10 kali 

repetisi, dilakukan 6 hari dalam 1 minggu. Intervensi dilakukan selama 1 

minggu, sehingga diperoleh 6 hari. 

g. Peneliti mengukur dan mencatat nilai penurunan nyeri sendi lutut terhadap 

sampel setelah dilakukan intervensi infrared dan latihan isometrik quadriceps 

setiap hari Sabtu, sehingga dalam 1 minggu peneliti memiliki data nilai NRS 

sebanyak 1 data. Peneliti menghitung rata-rata nilai NRS sebanyak 1 data yang 

didapat setelah melakukan intervensi terhadap responden kemudian 

membandingkan nilai NRS sebelum diberikan intervensi dan sesudah diberikan 

intervensi berupa infrared dan latihan isometrik quadriceps. 

J. Tahap Pengelolahan Data 

1. Editing 

Editing merupakan upaya pemeriksaan kembali kebenaran data yang di dapat dari 

penelitian yang dikumpulkan. Editing data dapat dilakukan pada tahap pengumpulan 

data atau setelah data terkumpul (Hidayat, 2009). 

2. Coding 

Coding merupakan pemberian kode untuk beberapa data dalam beberapa kategori 

(Hidayat, 2009). Kode yang diberikan berupa angka atau huruf untuk membedakan 

sampel atau hasil yang dilakukan yakni sebelum dan sesudah dilakukan intervensi 

latihan isometrik quadriceps. 
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3. Entry data 

Merupakan kegiatan memasukkan data, kemudian membuat distribusi frekuensi 

sederhana atau bisa juga dengan membuat tabel kontingensi (Hidayat, 2009). 

Penelitian yang telah di lakukan, untuk menentukan hasil yang di dapat dari intervensi 

yang dilakukan peneliti melakukan entry data dengan memasukkan nama inisial 

responden, usia, jenis kelamin, pekerjaan, nilai pengukuran nyeri sebelum dilakukan 

intervensi latihan isometrik quadriceps, dan setelah dilakukan latihan isometrik 

quadriceps. 

K. Rencana Analisis Data 

1. Analisa Univariat 

Analisa univariat bertujuan untuk mengetahui gambaran terhadap variabel – 

variabel independen yang diteliti, melihat gambaran distribusi frekuensi variabel 

dependen dan independen yang akan diteliti meliputi mean, median, modus, dan 

range, standar deviasi yang digambarkan dalam bentuk tabel atau grafik. Analisa 

univariat dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan karakteristik responden 

berdasarkan usia, jenis kelamin (Notoadmojo, 2005). 

2. Analisa Bivariat 

Merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen dengan menggunakan uji statistik, sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Untuk mengetahui sebaran distribusi suatu data apakah normal atau tidak 

maka dilakukan uji normalitas. Uji normalitas data berupa uji Kolmogorov-

Smirnoe digunakan jika sampel >50 sedangkan jika besar sampel ≤50 maka 

memakai uji Saphiro-Wilk. 
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Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam 

bentuk (p > 0,05) maka normal menggunakan uji  T  berpasangan / Paired T test, 

dan jika nilainya di bawah (p  <  0,05) maka diinterpretasikan tidak normal 

menggunakan uji Wilcoxon (Dahlan, 2009). 

b. Paired T test / Uji T Berpasangan

Paired T test merupakan uji parametrik (distribusi data normal) yang 

digunakan untuk menguji suatu data dengan skala interval / rasio dari 1 

kelompok sampel berpasangan. Syarat penggunaan paired T test yaitu skala 

variabel berbentuk interval atau rasio dan mempunyai distribusi data normal 

(Nisfiannor, 2009). Penggunaan paired T test pada penelitian ini bertujuan 

untuk membandingkan perbedaan dari mean antara nilai nyeri sebelum 

dilakukan intervensi latihan isometrik quadriceps dan setelah dilakukan 

intervensi latihan isometrik quadriceps pada 1 kelompok. Jika P value ≥ α 

(0,05), maka Ho ditolak dan H1 diterima sehingga menghasilkan ada perbedaan 

pengaruh kombinasi infrared dan latihan isometrik quadriceps terhadap 

penurunan nyeri pada lansia penderita osteoarthritis lutut dan apabila jika P 

value < α (0,05), maka H1 ditolak dan H0 diterima sehingga tidak ada perbedaan 

pengaruh kombinasi infrared dan latihan isometrik quadriceps terhadap 

penurunan nyeri pada lansia penderita osteoarthritis lutut. 


