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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

 

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif analitik dengan 

menggunakan pendekatan observasional karena melihat gambaran para penari 

balet di Susan Balet Studio Malang sebagai upaya untuk menganalisa resiko 

terjadinya kasus sindrom nyeri patellofemoral pada penari balet. Pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional yaitu data antara 

variabel independen dan dependen akan dikumpulkan dalam satu waktu yang 

bersamaan. Mempelajari dinamika korelasi (hubungan) antara faktor resiko 

dengan efek, dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data 

sekaligus pada suatu saat atau point time approach adalah tujuan dari peneltian 

ini (Notoatmodjo, 2005). Artinya pengukuran dilakukan terhadap status karakter 

atau variabel subjek pada saat pemeriksaan dan tiap subjek penelitian hanya 

diobservasi sekali saja. 

 

 

 

 

 

 

 Bagan 4.1 Desain Penelitian 

 

Menari Balet 

(X) 

Sindrom nyeri 

patellofemoral 

(Y) 
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Bagan 4.2 Kerangka Penelitian 

 

 

  

Observasi analitik dengan pendekatan Cross Sectional 

Populasi : 215 Penari balet di Susan Balet Studio Malang 

quota sampling 

Sampel : 41 responden dimana seluruhnya adalah penari balet di Susan 

Balet Studio Malang  

Variabel Independen 

Menari balet 

Skala : Ordinal 

Variabel Dependen 

Sindrom nyeri 

patellofemoral  

Anamnesa dan 

pemeriksaan 

khusus 

Skala : nominal  

H0 : Tidak ada hubungan antara 

lama menari balet terhadap resiko 

kejadian sindroma nyeri sendi 

patellofemoral pada penari balet di 

Susan Balet Studio Malang. 

H1 : Ada hubungan antara lama 

menari balet terhadap resiko 

terjadinya sindrom nyeri 

patellofemoral pada penari 

balet di Susan Balet Studio 

Malang 

Analisis data : Uji Chi 

square 

Kuesioner 
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A. Populasi, Sampel, dan Sampling 

1. Populasi 

 Menurut Sugiyono (2001) populasi mempunyai arti dimana suatu 

daerah yang secara umum terdiri atas objek/subjek yang mempunyai 

karakteristik tertentu dan kualitas tertentu yang diinginkan peneliti yang 

nantinya akan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian akan 

ditarik kesimpulannya dan dimasukkan kedalam responden. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh penari balet yang berada di Susan Ballet Studio 

Malang. 

  

2. Sampel dan Teknik Sampling 

 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah quota 

sampling. Pada quota sampling, teknik pengambilan sampel dilakukan 

dengan cara menetapkan jumlah tertentu sebagai target yang harus dipenuhi 

dalam pengambilan sampel sampel secara acak asalkan memenuhi kriteria 

peneliti. Sampel diambil berdasarkan pada pertimbangan  yang memenuhi 

kriteria inklusi dan terdapat kriteria eksklusi. Sampel yang diambil 

menggunakan quota sampling dengan kriteria : 

a. Inklusi 

1) Wanita penari balet maupun peserta les balet di Susan Balet Studio 

Malang 

2) Rutin menari balet minimal 2x seminggu selama 2 bulan berturut-

turut 

3) Durasi menari balet dalam 1x sesi minimal 60 menit 
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b. Eksklusi 

1) Mempunyai riwayat fracture pada patella 

2) Tidak bersedia menjadi responden penelitan 

3) Mengundurkan diri saat penelitian berlangsung 

c. Drop Out 

B. Definisi Operasional 

 

 Definisi operasional berisikan indikator dari suatu variabel yang 

memungkinkan  penelitian mengumpulkan data secara relevan sehingga dari 

masing-masing variabel tersebut lebih terarah dan sesuai dengan metode 

pengukuran yang telah direncanakan. 

 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional Alat ukur Hasil 

Ukur 

Skala data 

Variabel 

independen : 

Lama menari 

balet 

 

 

 

Lama durasi menari 

balet yang 

dinyatakan dalam 

satuan waktu. 

Jumlah tahun 

responden terhitung 

sejak tanggal mulai 

menari balet sampai 

dengan penelitian ini 

dilaksanakan, dalam 

hitungan tahun dan 

bulan. 

 

Kuesioner 

 

 

 

 

 

Baru<10 

tahun 

 

Lama ≥ 10 

tahun 

 

 

Ordinal 
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Variabel 

dependen: 

Resiko 

kejadian  

Sindrom nyeri  

sendi 

patellofemoral  

Adanya nyeri pada 

lutut terutama  

bagian depan lutut, 

di sekitar atau di 

belakang tempurung 

lutut (patella) dan 

biasanya nyerinya 

datang dan pergi  

yang diakibatkan 

karena melakukan 

gerakan yang 

berulang-ulang 

(menari balet) pada 

jangka waktu yang 

lama dan merusak 

kapsul sendi 

patellofemoral 

sehingga dapat 

mengakibatkan 

iritasi pada tulang 

patella.  

Kuesioner 

& 

Test 

spesifik 

Positif 

Negatif 

Ordinal 

C. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian pada penelitian yaitu di Susan Ballet Studio Malang. 

Alasan peneliti mengambil tempat ini yaitu menurut peneliti tempat ini mudah 

untuk dijangkau karena masih  satu kota dengan tempat tinggal peneliti. Selain 

itu juga di tempat ini belum pernah dijadikan sebagai tempat penelitian baik dari 

pihak institusi maupun perorangan. 

 

D. Waktu Penelitian 

Pengambilan data dilakukan selama 2 minggu, sesuai dengan kelas 

masing-masing para penari balet dan hanya 1 kali pengambilan data di tiap 

individu. 1 minggu untuk pengisian kuesioner dan 1 minggu untuk melakukan 

tes spesifik. Penelitian dimulai pada tanggal 28 Mei dan selesai tanggal 9 Juni 

2018. Dilakukan setelah peneliti mendapatkan izin dari pihak setempat.  
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E. Etika penelitian 

1. Peneliti menjamin hak-hak responden dahulu dengan menggunakan inform 

consent sebelum melakukan penelitian. 

2. Responden berhak menolak atau tidak bersedia menjadi subjek penelitian. 

3. Sebelum peneliti meminta persetujuan dari responden peneliti menjelaskan 

terlebih dahulu topik penelitian, tujuan penelitian, prosedur penelitian, dan 

hak-hak responden.  

4. Peneliti wajib menjaga kerahasian identitas responden dengan cara 

menggunakan nama samaran dalam bentuk inisial dan tidak menyebutkan 

identitas responden dalam laporan penelitian. 

5. Hasil penelitian hanya digunakan untuk perkembangan dunia pendidikan 

dan tidak di publikasikan. 

 

F. Alat Pengumpulan Data 

1. Instrumen Penelitian  

Kuesioner 

 Swarjana (2015) menjelaskan bahwa kuesioner adalah sebuah 

form yang  berisikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang telah 

ditentukan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi (data) 

dari dan tentang orang-orang sebagai bagian dari sebuah survey. 

Adapun variabel yang dapat  diketahui dengan kuesioner yaitu keluhan 

pada sindroma nyeri sendi patellofemoral, faktor personal yang terdiri 

dari usia, jenis kelamin, dan lama menari balet setiap harinya. 
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G. Prosedur Pengumpulan Data 

  

  Jenis data didalam penelitian ini yaitu data primer, didapatkan melalui 

observasi, pengukuran, dan kuisioner. Dalam pengumpulan data, pertama 

kali peneliti melakukan observasi untuk mengetahui gambaran seberapa 

banyak penari balet di Susan Balet Studio Malang dan juga mengetahui 

keluhan apa saja yang dialami penari balet setelah menari balet secara terus 

menerus selama 2 bulan terakhir. Pada saat penelitian, peneliti menyebarkan 

kuisioner pada responden tentang pengaruh antara lama menari balet 

terhadap kasus sindroma nyeri sendi patellofemoral pada penari balet di 

Susan Ballet Studio Malang. 

  Kegiatan yang dilakukan dalam pengambilan data sesuai dengan 

langkah-langkah tersebut : 

1. Persiapan  

a. Menyusun proposal penelitian 

b. Melakukan studi pendahuluan di Susan Balet Studio Malang. 

c. Mempersiapkan surat ijin penelitian yang akan disampaikan kepada 

pihak yang berkepentingan yaitu Kaprodi Fisioterapi dan pihak Susan 

Balet Studio Malang. 

d. Mempersiapkan instrumen penelitian yang akan digunakan peneliti 

untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan menggunakan 

informed consent. 

2. Tahap pelaksanaan 

a. Peneliti telah mendapatkan ijin untuk melakukan penelitian pada penari 

balet yang bersangkutan . 
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b. Koordinasi dengan pihak Susan Balet Studio Malang dan Kaprodi 

tentang rencana pelaksanaan pengambilan data di lapangan agar saat 

pembagian kuesioner, dan pengisian form berjalan lancar. 

c. Peneliti membagikan kuesioner yang berisi tentang berapa lama menari 

balet, usia, IMT, dan sebagainya yang telah disiapkan kepada 

responden  

d. Pemberian arahan cara menjawab kuesioner yang baik dan benar. 

e. Pengumpulan kuesioner yang telah diisi oleh responden. 

f. Observasi serta penilaian dari peneliti terhadap penari balet yang telah 

mengisi kuesioner. 

g. Melakukan tes khusus kepada orang tertentu yang positif terkena 

sindrom nyeri patellofemoral berdasarkan hasil kuesioner 

h. Observasi terhadap hasil keseluruhan baik kuesioner maupun tes khusus 

 

H. Analisa Data 

 

1. Analisis univariat 

Menurut Defriyan (2011) analisis yang dilakukan untuk melihat 

distribusi frekuensi dan persentase dari setiap variabel yang dikehendaki 

dari tabel distribusi. Variabel yang digunakan yaitu usia, IMT, dan lama 

menari balet. 

2. Analisis bivariat 

Analisa data bivariat digunakan untuk menganalisa antara hubungan 

menari balet terhadap kasus sindoma nyeri sendi patellofemoral pada penari 

balet diSusan Ballet Studio Malang melalui Uji Chi Square. Uji Chi-Square 
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merupakan uji statistik non parametrik yang dapat digunakan saat data 

berdistribusi normal. Syarat penggunaan uji chi-square adalah skala variabel 

bebas dan variabel terikat berupa ordinal atau nominal serta dapat berupa 

variabel berbentuk ordinal dan nominal. Penggunaan uji chi-square 

bertujuan untuk mencari hubungan antara lama menari balet dengan kasus 

sindroma nyeri sendi patellofemoral. 

Beberapa syarat dimana chi-square dapat digunakan yaitu : 

1. Tidak ada cell dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga 

Actual Count (F0) sebesar 0 (nol). 

2. Apabila bentuk tabel lebih dari 2 x 2, misal 2 x 3, maka jumlah cell 

dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 5 %. 

3. Apabila tabel berbentuk kontingensi 2 x 2, maka tidak boleh ada 1 cell 

saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected count 

(“Fh”) yang kurang dari 5.  

Responden merupakan penari balet di  Susan Balet Studio 

Malang, analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah chi-

square dengan batas kemaknaan p value ≤ 0,05 berarti ada hubungan 

yang bermakna secara statistik (Ho ditolak – Ha diterima) dan p value > 

0,05 berarti tidak ada hubungan yang bermakna secara statistik (Ho 

diterima – Ha ditolak) (Hidayat (2012)). 

 


