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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian Populasi  

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan penelitian quasi 

eksperimental dengan jenis non-equivalen group design, Dengan 

menggunakan desain penelitian pretest dan posttest two group design yang 

dapat melihat hubungan antara sebab dan akibat antara variable independent 

dan variable dependent dalam penelitian. Penelitian akan dilakukan terhadap 

60 sopir bus bagong dengan diagnosa low back pain, yang akan dibagi 

menjadi dua kelompok, yakni kelompok pertama akan diberikan exercise 

berupa back exercise dan kelompok kedua dengan mc kenzie exercise. Peneliti 

akan membandingkan efektifitas antara dua perlakuan yakni pengaruh back 

exercise dan Mc kenzie exercise terhadap penurunan nyeri pada kasus low 

back pain. Sehingga dapat disususn rancangan seperti berikut: 

 

    

 

pp 

 

 

Bagan 4.1 Rancangan desain penelitian 

Keterangan: 

P : Populasi 

K1 : Sampel kelompok dengan perlakuan back exercise 

K2 : Sampel kelompok dengan perlakuan mc kenzie exercise  

O1  : Kelompok sampel yang diukur menggunakan NRS sebelum diberikan 

back exercise 

O2  : Kelompok sampel yang diukur menggunakan NRS sebelum diberi 

Mckenzie exercise 

X1  : Interverensi yang dilakukan dengan pemberian latihan back exercise 

O1 X1 O3 

O2 
X2 O4 

P 

K1 

K2 



35 
 

X2  : Interverensi yang dilakukan dengan pemberian latihan Mckenzie 

exercise 

O3  : Kelompok sampel yang diukur menggunakan NRS setelah diberikan 

latihan back exercise 

O4  : Kelompok sampel yang diukur menggunakan NRS setelah diberikan 

latihan Mckenzie exercise 
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B. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.2 Kerangka penelitian 

  

Quasi Eksperimental 

60 Sopir bus dengan LBP di terminal 

Landungsari 

SOP 

pengurangan nyeri pada punggung 

bawah 
Back Exercise dan mc.kenzie 

exercise 

Semua sopir bus di terminal Landungsari 

Purposive sampling 

ordinal 

Kuisioner NRS  

 

Uji normalitas 

H1: Adanya perbedaan 

pengaruh antara back 

exercise dan Mc.kenzie dalam 
penurunan nyeri antara dua 

Kelompok sampel 
. 

 

H0: Tidak Adanya  

perbedaan pengaruh antara 

back exercise dan Mc.kenzie 

dalam penurunan nyeri pada 

dua kelompok sampel 

Paired t-test 
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C. Populasi, Sampel dan Sampling 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2014) mengatakan bahwa populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. populasi yang digunakan dalam 

penelitian adalah sopir bus bagong di terminal landungsari. 

2. Sampel 

Menurut Bungin (2009) Sampel adalah wakil semua unit strata dan 

sebagainya yang ada di dalam populasi. Sampel juga didefinisikan 

sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu 

populasi tersebut (Sugiono, 2014). Sampel akan di bagi menjadi 2 

kelompok,yakni: 

a. Kelompok sampel dengan perlakuan Mc.kenzie exercise 

b. Kelompok sampel dengan perlakuan back exercise 

3. Sampling 

Menurut Sugiyono (2014) teknik sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel. Menurut Sugiyono (2013) Purposive sampling 

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

pendekatan non probability sampling menggunakan purposive sampling, 

yaitu sampel dipilih dari populasi berdasarkan pertimbangan kriteria. 

Sampel harus memenuhi kriteria sbeagai berikut: 

1. Kriteria inklusi 

a. Sopir bus PO. Bagong jurusan Malang - Kediri dan Malang 

– Jombang di terminal landungsari. 
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b. Rentang usia 25 – 60 Tahun 

c. Dengan keluhan low back pain myogenik 

d. Mengeluhkan nyeri lokal pada punggung belakang 

bagian bawah berdasar kuisioner NBM  

e. Tidak meminum obat apapun yang bertujuan untuk 

penghilangkan nyeri  

f.  Bersedia menjadi sampel penelitian dari awal hingga 

selesai dengan kooperatif 

g. Tidak sedang dalam terapi atau pengobatan penurunan 

nyeri  

2. Ekslusi 

a. Memiliki riwayat trauma pada punggung bawah, seperti 

fraktur serta pernah melakukan operasi pada tulang 

belakang 

b. Memiliki riwayat penyakit sistemik (tumor, kanker, 

herniasi diskus, osteoathrtitis)  

c. Dalam pengawasan terapi farmakologi  

3. Drop out 

a. Responden tidak mengikuti aturan yang diperintahkan oleh 

peneliti 

b. Responden tidak mengikuti treatment penuh 

D. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di terminal landungsari kota Malang 
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E. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 3 minggu, dilakukan 3 kali dalam 

seminggu. Penelitian dimulai pada tanggal 15 April 2018 sampai dengan 5 

mei 2018. 

F. Definisi Operasional 

Tabel 4.1 Definisi operasional 

Variabel  Definisi Operasional Instrumen  Skala 

Independen : 

1. Back exercise 

 

 

 

 

 

 

2. McKenzie 

exercise 

 

1. Back exercise yakni 

berupa terapi latihan untuk 

memperkuat otot-otot  

perut yang dilakukan  

dengan repetisi 5 – 8 kali 

pengulangan,sebanyak 3  

kali latihan dalam satu 

minggu dan dilakukan 

selama 3 minggu. 

2. Mc kenzie exercise  

merupakan metode untuk 

pengobatan yang 

didasarkan pada pola  

pergerakan tulang  

belakang yang dilakukan  

dengan repetisi5 – 8 

kali pengulangan setiap  

latihan sebanyak 3 kali 

latihan dalam satu minggu 

dan dilakukan selama 3  

minggu. 

1. SOP 

 

 

 

 

 

 

 

2. SOP 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Dependen : 

Penurunan nyeri pada 

punggung bawah 

 

Pengukuran nyeri penderita L

ow Back Pain Myogenic pada 

sopir bus bagong di terminal l

andungsari 

 

Kuisioner 

NRS 

Skala 

NRS 
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G. Etika Penelitian  

1. Informed Consen : Lembar persetujuan untuk responden sebelum 

penelitian dilakukan, bertujuan agar responden mengetahui maksud 

dan tujuan penelitian yang akan dilakukan serta hasil dan dampak yang 

terjadi selama pengambilan data. Jika responden bersedia diteliti maka 

harus menandatangani lembar persetujuan, bila tidak bersedia maka 

penelitia harus menghormati hak-hak responden dan tidak memaksa 

(Nursalam, 2009). 

2.  Anonimity  : Upaya menjaga kerahasiaan, identitas responden 

tetap dijaga. Kerahasiaan informasi yang telah dikumpulkan juga 

dijamin oleh peneliti dengan menyimpan hasil rekaman secara baik 

dan hanya dilaporkan saat penyajian hasil riset (Nursalam, 2009). 

3. Confidentiality   : Menjaga keyamanan responden selama penelitian. 

Selama proses penelitian, responden akan diperiksa dan diwawancarai 

Saat responden memiliki waktu luang agar tidak menggangu kegiatan 

sehari-hari dari responden. Aspek kenyamanan juga diterapkan oleh 

peneliti dengan memberikan penjelasan tentang bagaimana proses 

pemeriksaan, proses latihan dan kemungkinan buruk terjadi melalui 

gangguan yang sedang diteliti oleh peneliti (Nursalam, 2009).  

H. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpul data yang peneliti gunakan dalam menjaring populasi 

homogen adalah melalui kuisioner. Menurut Nazir (2009), kuisioner adalah 

daftar pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti dimana tiap pertanyaannya 

berkaitan dengan masalah penelitian. Angket tersebut pada akhirnya diberikan 

kepada responden untuk dimintakan jawaban. Melalui kuisioner peneliti 
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mampu mendapatkan populasi homogen atau mampu mengetahui berapa 

jumlah populasi yang lolos kriteria inklusi peneliti. Terdapat dua kuisioner 

yang peneliti gunakan yakni, Kuisioner Nodic Body Map dan kuisioner 

analisis beban kerja pada sopir bus. 

Alat pengumpul data yang peneliti gunakan untuk mengukur penurunan 

nyeri Low Back Pain Myogenic sebagai evaluasi penatalaksanaan sebelum 

dan sesudah dilakukan penatalaksanaan back exercise dan Mc. Kenzie exercise 

adalah Numeric Rating Scale (NRS). 

 

Gambar 4.1 Numeric Rating Scale 

Sumber: Herr (2009) 

I. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Survey lapangan.  

2. Pembagian Quisioner.  

3. Mengelompokkan sopir bus yang positif diagnose LBP dan negatif 

diagnosa LPB .  

4. Menentukan derajat nyeri dengan skala NRS sebelum pemberian Back 

exercise dan Mc.kenzie exercise.  

5. Pemberian Back exercise dan Mc.kenzie exercise.  

6. Evaluasi derajat nyeri dengan skala NRS setelah pemberian Back exercise 

dan Mc.kenzie exercise.  

7. Peneliti menganalisa data dengan menggunakan software program SPSS 

windows. 

8. Peneliti melanjutkan penyusunan skripsi  
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J. Rencana Analisa Data 

Menurut Notoatmojo (2012) pada tahap preanalisis akan dilakukan 

pengolahan data melalui tahap cheking/editing, coading, entry data dan  

tabulating. 

1. Editing  

Penelitian pada tulisan sudah jelas dan bisa di pahami, dalam 

penelitian ini peneliti mengumpulkan lembar kuisioner yang telah 

dibagikan kepada respoden, kemudian peneliti mengecek kelengkapan 

pdan kekurangan dari jumlah pertanyaan yang ada dalam kuisioner, 

pengecekan terhadap pertanyaan yang sudah terisi semua atau yang 

tidak valid. 

2. Coading 

Peneliti mengkasifikasikan jawaban-jawaban dari para responden 

ke dalam kategori yang sudah ditentukan dengn cara memberikan 

tanda atau kode berbentukangka pada masing-masing jawaban. 

3. Entry 

Kegiatan memasukan data atau jawaban yang sudahdiberi kode 

kemudian dimasukan ke dalam tabel dengan cara menghitung 

frekuensi data dengan cara pengolahan menggunakan SPSS. 

4. Tabulatig 

Tabulasi ini dilakukan dengan memasukan data dari lembar 

observasi dan dikelompokan menurut jawaban yang sesuai, kemudian 

dihitung jumlahnya lalu dimasukan kedalam tael yang telah disiapkan. 
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K. Analisis Data 

Analisis data  adalah proses untuk merinci data yang akan ditulis pada 

penyaji data (Hidyat, 2007). Analisis yang akan dilakukan untuk melihat 

perbandingan efektifitas back exercise dan mc. Kenzie exrcise terhadap low 

back pain myogenik pada sopir bus bagong diterminal Landungsari. 

1. Analisis Univariate 

Analisa univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik setiap variabel penelitian, meliputi distribusi usia, jenis 

kelamin, pendidikan dan pekerjaan (Hidayat, 2010). Dalam penelitian ini  

kriteria dari setiap vareabel berupa, lama kerja, Masa kerja, dan usia. 

2. Analisis Bivariat 

Menurut Hidayat (2008) analisis Bivariat merupakan analisa yang 

digunakan untuk mengetahui hubungan antara  variabel  independent 

dengan menggunakan uji statistik.dalam penelitian yang peneliti 

lakukan analisis Bivariat digunakan untuk menghitung perbandingan 

penurunan nyeri antara Back exercise dan Mc. Kenzie exercise guna 

mengethui perbedaan efektivitas antara keduanya. Berikut adalah uji 

yang penelii gunakan dalam analisis Bivariat : 

a. Uji Normalitas 

Dalam menentukan penggunaan statistik yang akan bekerja 

pada suatu penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. 

Menurut Sugiyono (2017) statistik parametrik bekerja dengan 

asumsi bahwa data setiap variabel penelitian yang akan dianalisis 

membentuk distribusi normal dan apabila data tidak normal, statstik 

parametrik tidak dapat digunakan sebagai alat analisis. Untuk 
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menguji kenormalan data guna menguji keselarasan akan kepastian 

data yang diperoleh, pengujian normalitas dapat dilakukan dengan 

program SPSS versi 16 menggunakan kolmogarov smirnov dan 

shapiro wilk. 

Hasil dari uji normalitas adalah : 

1) Nilai signifikan 2 tailed < 0,05 maka H0 ditolak, hal ini 

berarti bahwa data tidak terdistribusi normal. 

2) Nilai signifikan 2 tailed > 0,05 maka H0 diterima, hal ini 

berarti bahwa data terdistribusi normal. 

b. Paired T-Test 

Apabila hasil uji normalitas dinyatakan normal maka akan 

diakukan uji Paired T-Test untuk menguji hubungan dari hasil dua 

sampel yang berbeda atau tidak, yang datanya berbentuk interval 

atau rasio,Kriteria Pengujian : 

 H0 diterima dan H1 ditolak apabila t hiting lebih besar 

daripada t tabel atau P value lebih dari 0,05 

 H0 ditolak dan H1 diterima apabila t hitung lebih kecil 

daripada t tabel atau P value kurang dari 0,05 

c. Wilcoxon test 

Apabila dari uji normalitas didapatkan hasil data yang tidak 

normal, maka akan dilakukan uji dengan wilcoxon test untuk 

menganalisis hasil pengamatan dari dua data yang berbeda atau 

tidak, bertipe ordila, interval, dan rasio. Serta data tidak mengikuti 

distribusi normal. Dengan kriteria pengujian : 
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 H0 diterima dan H1 ditolak apabila nilai probabilitas  

> 0,05 

 H0 ditolak dan H1 diterima apabila nilai probabilitas  

< 0,05 

 

 


