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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain Penelitian ini bersifat cross sectional yaitu pengamatan penelitian 

dalam satu periode tertentu dan hanya dilakukan satu kali pada responden 

penelitian di RST Tk. II dr. Soepraoen Malang.  

 

 

     Diagram 4.1. Desain penelitian 

Keterangan : 

P = Populasi 

X = Kekuatan otot quadriceps 

Y = Nyeri Osteoarthritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P X Y 
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B. Kerangka penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.2. Kerangka penelitian 

 

 

Observasi analitik dengan pendekatan Cross Sectional 

 

Populasi : Pasien RST Tk. II dr. Soepraoen Malang 

 

Purposive Sampling 

 

Semua responden adalah Pasien RST Tk. II dr. Soepraoen Malang yang 

memenuhi kriteria Inklusi berdasarkan usia, jenis kelamin dan 

pendidikan terakhir 

 

Variabel independen 

 

Variabel dependen 

 
Kekuatan otot quadriceps 

 

Tingkat nyeri pada OA 

1 RM (quadriceps bench) 

 

NRS 

 

Skala : Rasio 

 

Skala : Rasio 

 

Analisa data : 

Uji Chi-Square 

 

H0: Tidak Ada hubungan antara 

kekuatan otot quadriceps 

terhadap nyeri pada pasien 

osteoarthritis (OA) di RST Tk. 

II dr. Soepraoen Malang. 

 

 

H1: Ada hubungan antara 

kekuatan otot quadriceps 

terhadap nyeri pada pasien 

osteoarthritis (OA) di RST Tk. 

II dr. Soepraoen Malang 
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C. Populasi, sampel dan sampling 

1. Popuasi 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan terdapat jumlah populasi sebanyak 128 

pasien osteoarthritis di RST Tk. II dr. Soepraoen Malang. 

2. Sampel 

Sampel yaitu suatu bagian dari jumlah karakteristik responden tertentu. 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi, dan didapatkan 60 

orang yang bersedia menjadi responden penelitian serta jumlah tersebut sudah 

dapat mewakili dari banyaknya jumlah populasi penyakit osteoarthritis lutut 

tersebut yaitu sebanyak 126 populasi. 

3. Teknik sampling 

Menggunakan Non Probability Sampling dengan metode purposive sampling. 

Metode purposive sampling adalah suatu teknik mengambil sampel dengan 

sengaja (peneliti menentukan sendiri). Berikut dibawah ini sampel penelitian 

berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi: 

a. Inklusi 

1. Pasien memiliki penyakit osteoarthritis lutut maupun disertakan dengan 

penyakit lain 

2. Usia pasien: 

- Usia awal : 45 - 59 tahun 

- Usia tengah : 60 – 74 tahun 

- Usia akhir : 75 – 90 tahun 

3. Pasien bersedia menjadi responden penelitian 
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b. Eksklusi 

1. Pasien tidak memiliki penyakit osteoarthritis lutut 

2. Pasien menolak menjadi responden penelitian 

 

D. Variabel penelitian 

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini ada dua yaitu variabel independen 

dan variabel dependen, berikut penjelasan: 

1. Independen 

Variabel bebas yaitu pada kekuatan otot quadriceps 

2. Dependen  

Variabel terikat yaitu pada tingkat nyeri lutut 
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E. Definisi Operasional dan Skala Pengukuran 

 

Variabel Definisi operasional Alat ukur Hasil ukur Skala 

Dependen 
(terikat): 

Tingkat nyeri 

pengalaman sensori 
dan emosional yang 

tidak menyenangkan 

karena kerusakan 

jaringan secara aktual 
dan potensial. 

Data pasien 
akan  diambil 

dari skala 

Numerical 

rating scale 
(NRS) 

1-3 = Nyeri 
sedang 

 

4-6 = Nyeri 

sedang 
 

7-10 = Nyeri 

berat 

Rasio 

Independen 

(bebas): 

Skala 

kekuatan otot 
quadriceps 

Pengukuran 

kemampuan kekuatan 

ototndalamrberteganga

n dan tenaga yang 
maksimal secara statis 

maupun dinamis 

Skalalkekuat

anootot 

quadricepsdi 

ambil dari 
datalhasil 

pengukuran 1 

RM dengan 
alatpQuadric

eps bench  

A kg x 100% / B 

= 1 RM 

 

Keterangan: 
A: beban yang 

diberikan 

kepada subyek 
(1,25 kg). 

B: Presentasi 

dari holten 

diagram 
berdasarkan 

jumlah repitisi 

gerakan yang 
telah dilakukan 

subyek. 

 

Rasio 

 

F. Tempat penelitian 

Bertempat di Ruangan Poli Fisioterapi di RST Tk. II dr. Soepraoen Malang 

 

G. Waktu penelitian 

Dimulai pada tanggal 24 Mei – 6 Juni 2018 

 

 

 

 

Tabel 4.1. Definisi operasional 
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H. Etika penelitian 

Dalam melakukan penelitian sangan penting dalam beretika yang baik 

kepada responden penelitian maupun pada pegawai atau fisioterapis di 

ruangan. 

1. Jujur dan integritas personal terhadap pasien 

2. Tanggung jawab sosia dan moral saat meneliti 

3. Sopan, ramah dan santun  

4. Menghormati dan menghargai pasien ketika mengumpulkan data pasien 

penelitian 

5. Hitung untung dan rugi yang akan terjadi jika melakukan penelitian 

6. Lembar persetujuan (Informed consent) 

Adalah surat setuju dari responden untuk dilakukan penelitian oleh 

peneliti dalam bentuk tanda tangan responden, sebelum responden 

menyetujui dijelaskan terlebih dahulu maksud, tujuan dan dampak dari 

penelitian. Jika responden tidak setuju maka tidak ada keterpaksaan dari 

peneliti 

7. Tanpa nama (Anonymity) 

Tidak mencantumkan nama responden ke dalam lembar kuesioner dan 

lembar lainnya, nama responden diganti dengan angka maupun panggilan 

seperti: Mr. Dan Mrs. (Inisial huruf pertama) 

8. Kerahasiaan (Confidentiallyty) 

Menjamin kerahasiaan data responden maupun hasil penelitian oleh 

peneliti dan hanya data kelompok tertentu yang akan dijelaskan pada hasil 

buku peneliti (skripsi). 
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I. Instrumen penelitian 

1. Quadriceps bench (1 RM) 

      Quadriceps bench adalah bentuk latihan untuk mengukur kemampuan  

kekuatan otot quadriceps dan hamstring serta melatih luas gerak sendi 

lutut dengan gerakan flexi-extensi serta mengukurkkemampuan 1 RM nya 

ketika diberikan beban. Rumus mengukur 1 RM = A kg x 100% / B% dan 

hasilnya merupakan berat maksimum kemampuan otot quadriceps pasien 

dalam mengkontraksikan otot diarea lututnya yang terkena osteoarthritis. 

Latihan dengan alat quadriceps bench adalah alat latihan gerakan flexi dan 

ekstensi terutama pada individu yang mengalami cedera lutut seperti 

penyakit osteoarthritis. Fungsi alat tersebut sebagai pengutan otot 

quariceps dan otot hamstring kemudian dilatih berulang-ulang ataupun 

berdasarkan repetisi maksimum pasien (Suriani et al, 2013). 

Keterangan: 

Gerakan Extensi :terjadi kontraksi konsentrik (otot quadricep femoris)  

Gerakan flexi :terjadi kontraksi eksentrik (otot hamstring)  

2. Skala ukur tingkat nyeri (NRS) 

      Numeric Rating Scale (NRS) Adalah skala yang menggunakan angka 

0-10 untuk mengukur tingkat nyeri dan salah satu skala yang dianggap 

mudah dimengerti, sensitif terhadap dosis, jenis kelamin dan beda etnis. 

Berikut klasifikasi nyeri numeric rating scale (NRS), meliputi: 

1 -3  : Nyeri ringan  

4-6  : Nyeri sedang  

7 – 10 : Nyeri berat 
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J. Prosedur Pengumpulan data 

       Pengumpulan data sebuah proses pendekatan kepada subyek dan proses 

pengumpulan karakteristik subyek yang diperlukan dalam suatu penelitian. 

Data yang dikumpulkan berupa tingkat nyeri pasien dengan alat ukur 

Numeric rating scale (NRS) dan skala kekuatan otot quadriceps dengan hasil 

pengukuran 1 RM.  

Berikut langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini: 

1. Tahap persiapan 

a. Mempersiapkan surat izin penelitian yang akan disampaikan kepada 

pihak yang berkepentingan di RST Tk. II dr. Soepraoen Malang. 

b. Mempersiapkan kuesioner yang digunakan sebagai persetujuan dan 

data responden. 

2. Tahap pelaksanaan 

a. Siapkan kuesioner dan mencatat data-data keperluan peneliti yang 

disampaikan responden 

b. Lalu siapkan alat quadriceps bench untuk pengukuran 1 RM 

c. Diberikan beban 1,25 kg 

d. Posisikan pasien duduk menggantung di quadriceps bench dengan 

relaks dan tepat dengan berpegangan pada pegangan alat serta 

punggung pasien tegak lurus 

e. Peneliti mengatur tinggi rendahnya pengungkit yang ditempatkan 

pada pergelangan kaki pasien bagian dorsal ketika akan diangkat 

(semampu pasien) 

f. Jelaskan pada pasien bagaimana tata caranya 
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g. Pasien diminta untuk menggerakkan beban yang ada pada 

quadricepsbench ke arah fleksi dan ekstensi lutut kanan maupun 

kiri (lutut yang dirasa paling sakit dan bisa juga keduanya) 

kemudian dilakukan berulang-ulang dengan maksimal gerakan 25 

kali repitisi sesuai diagram holten dan jika pasien sudah merasa 

tidak mampu megangkat maka segera diberhentikan 

h. Catat hasil repitisi maksimal yang mampu dilakukan pasien 

i. Jika sudah selesai tanyakan berapa tingkat nyeri yang dirasakan 

pasien menggunakan skala nyeri NRS saat diberikan latihan 

j. Hitung pengukuran 1 RM dengan menggunakan diagram Holten 

dengan rumus 1 RM: A kg x 100% / B%. A kg adalah berat beban 

awal pasien dan B% adalah banyaknya pengulangan yang dilakukan 

pasien 

k. Baca dan presentasikan hasil pemeriksan 1 RM pada pihak RST Tk. 

II dr.Soepraoen Malang 

l. Mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya kepada responden dan 

pihak pegawai fisioterapi maupun pihak bagian RST instaldik yang 

ikut membantu dalam proses penelitian. 

3. Tahap pengumpulan data 

a. Mengecek surat persetujan responden telah ditandatangani atau tidak 

(Kuesioner 1). 

b. Memeriksa kembali jika ada pengisian yang kurang lengkap 

(Kuesioner 2). 

c. Data yang diperoleh diolah oleh peneliti. 
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4. Tahap pengolahan data 

a. Editing  

Adalah pemeriksaan kembali benar salahnya data baik dari 

kuesioner maupun catatan peneliti pada buku lain. 

b. Coding 

Adalah pemberian kode pada data peneitian dengan satuan 

angka berdasarkan bagian atau kategori masing-masing.  Dalam 

penelitian harus mengolah data menggunakan komputer. 

c. Entry data  

Adalah memasukkan data dalam bentuk master tabel tersebut, 

lalu membuat distribusi jumlah atau frekuensi yang sederhana. 

d. Cleaning data 

Adalah pemeriksaan kembali data yang telah telah ter-entry, 

barulah data akan dianalisa jika tidak ada kesalahan 

 

K. Analisa data 

Analisa data menggunakan analisa univariat terdahulu, kemudian uji 

normalitas dan baru menggunakan uji bivariat yang berperan mencari tahu 

hubungan sebab-akibat dari penelitian tersebut, berikut beberapa analisa data: 

1. Analisa univariat 

Adalah analisa yang akan menjelaskan karakteristik masing-masing 

dari objek penelitian (Irza, 2016). Analisa dalam penelitian ini yaitu 

berdasarkan kriteria inklusi, antara lain: usia, jenis kelamin dan pendidikan 

terakhir pada pasien osteoarthritis di RST Tk. II dr. Soepraoen Malang. 
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2. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan kolmogorov 

smirnovkarena data >50 sedangkan jika data <50 maka menggunakan 

shapro wilk. Normal atau tidak hasil data ditentukan dengan jika hasil data 

>0,05 (artinya normal) menggunakan uji korelasi spearmen, sedangkan

jika hasil data <0,05 (artinya tidak normal) menggunakan uji chi square. 

3. Analisa Bivariat

Digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel 

ditentukan dengan uji chi square(hasil uji normalitas berdistribusi tidak 

normal)yaitu jika p value<0,05 maka terdapat hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen. 


