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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah rancangan penelitian yang disusun sehingga 

dapat menuntun peneliti untuk memperoleh jawaban terhadap rumusan masalah 

dalam penelitian (Sastroasmoro & Ismail, 2011). Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian observasional analitik dengan jenis rancangan Cross Sectional Study 

yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan sesaat atau dalam satu 

periode tertentu dan setiap subjek studi hanya dilakukan satu kali pengamatan 

selama penelitian atau suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi 

antara faktor-faktor risiko dengan efek, dengan tujuan mengetahui ada dan tidak 

ada hubungan nilai ROM terhadap nyeri lutut pada pasien osteoarthritis RST Tk 

II dr. Soepraoen Malang. 

 

 

 

Bagan 4.1 Desain Penelitian 

 

Keterangan : 

P = Populasi 

S =  Sampel 

X =   Nilai ROM Fleksi  

Y =   Tingkat Nyeri Pada Lutut 

  

X Y S P 
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B. Kerangka Kerja Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Bagan 4.2 Kerangka Penelitian 

C. Ruang dan Lingkup Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di RST Tk. II dr. Soepraoen Malang  

Observasi analitik dengan pendekatan Cross Sectional 

Total populasi berjumlah 128  Pasien  Osteoatritis Lutut RST Tk II dr. Soepraoen 

Malang 

Purposive Sampling 

Sampel penelitian berjumlah 60 responden 

Variabel Independen Variabel Dependen 

Nilai ROM Fleksi Tingkat Nyeri Pada Lutut 

Goniometer Numeric Rating Scale (NRS) 

 

Skala: Nominal Skala: Ordinal 

Chi Squre 

H1: Ada hubungan nilai 

Range Of Motion fleksi 

terhadap tingkat nyeri 

pada lutut pasien 

osteoarthritis RST Tk II 

dr. Soepraoen Malang. 

 

 

H0: Tidak ada hubungan 

nilai Range Of Motion 

fleksi terhadap tingkat 

nyeri pada lutut pasien 

osteoarthritis RST Tk II 

dr. Soepraoen Malang. 
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2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei - Juni tahun 2018. 

D. Populasi, Sampel, dan Sampling 

1. Populasi  

Populasi adalah kumpulan dari individu atau objek atau fenomena yang 

secara potensial dapat diukur sebagai bagian dari penelitian (Swarjana, 2012). 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua responden osteoarthritis  yang 

berjumlah 128 responden di RST Tk II dr. Soepraoen  Malang 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah dengan cara purpose sampling.  Sample dalam penelitian 

ini adalah seluruh responden osteoarthritis knee di RST Tk II dr. Soepraoen 

Malang berjumlah 60 responden.  

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan Non Probability 

Sampling dengan metode purposive sampling. Non Probability Sampling 

adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau 

kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel (Sugiyono, 2011).  

Pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling  didasarkan atas 

ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan 

ciri-ciri populasi yang sudah  diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit 
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sampel yang  dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu 

yang  diterapkan berdasarkan tujuan penelitian (Swarjana, 2012).  

Sampel pada penelitian ini ditentukan berdasarkan kriteria inklusi, kriteria 

eksklusi, serta kriteria drop out adalah sebagai berikut : 

a. Inklusi 

1) Pasien dengan diagnosa ostearthritis lutut 

2) Usia antara 45 sampai 90 tahun 

a) Lansia awal  : 45 – 59 tahun 

b) Lansia tengah   : 60 – 74 tahun 

c) Lansia akhir  : 75 – 90 tahun 

3) Jenis kelamin 

4) Pendidikan terakhir 

5) Pasien bersedia menjadi responden peneliti 

b. Eksklusi  

1) Pasien diagnosa selain osteoarthritis lutut 

2) Responden tidak bersedia menjadi responden peneliti 

E. Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas (Independent) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah nilai Range Of Motion fleksi 

2. Variabel Terikat (Dependent) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat nyeri osteoathritis. 

F. Alat Pengumpulan data 

1. Goniometer 

Goniometer merupakan alat ukur untuk mengetahui Range of Motion. 

Penggunaan goniometer berdasarkan International Standard Orthopedic 
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Measurements (ISOM), dengan titik sumbu pada gerakan fleksi berada di 

condulus lateral. 

2. Pemeriksaan nyeri  

Nyeri dapat diukur dengan Numeric Rating Scale (NRS). Skala numerik dari 

0 hingga 10, dimana nol 0 merupakan keadaan tanpa atau bebas nyeri, 

sedangkan 10, merupakan suatu nyeri yang sangat hebat. (Suryono, 2008) 

 

Gambar 4.2 Skala Numeric Rating Scale  (Suryono, 2008) 

 

G. Definisi Operasional 

Tabel 4.1. Definisi Operasional 

No. Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Skala 

1. Bebas: tingkat 

nyeri 

Pengalaman yang tidak 

menyenangkan 

disebabkan karena 

jaringan yang 

cenderung rusak 

Data 

responden 

diambil 

menggunaka

n Kuisioner 

Numeric 

Rating Scale 

(NRS) 

Nominal 

2.  Terikat: nilai 

Range Of Motion 

fleksi 

Gerakan normal yang 

dilakukan oleh sendi 

yang bersangkutan 

Nilai Range 

Of Motion 

fleksi diukur 

menggunaka

n goniometer  

Ordinal 

 

H. Prosedur Penelitian 

1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data sebuah proses pendekatan kepada subyek dan proses 

pengumpulan karakteristik subyek yang diperlukan dalam suatu penelitian. 
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Menggunakan goniometer untuk mengukur nilai ROM fleksi dan Numeric 

Rating Scale untuk mengukur nyeri. Adapun langkah-langkah pengumpulan 

data dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Tahap persiapan 

1) Mempersiapkan kuisioner yang digunakan untuk pengumpulan data 

responden. 

2) Mempersiapkan surat izin penelitian yang akan disampaikan kepada 

pihak yang berkepentingan. 

b. Tahap pelaksanaan 

1) Peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan penelitian yang akan 

dilakukan. 

2) Permintaan persetujuan responden (inform consent) dengan diberi 

penjelasan secara lisan dan tertulis tentang tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, prosedur penelitian dan hak responden. 

3) Mempersiapkan kuisioner yang akan di isi oleh responden. 

4) Peneliti membagikan lembar persetujuan menjadi responden dan 

lembar kuesioner pertanyaan serta memberikan responden waktu untuk 

mengisi kuisioner. 

5) lembar persetujuan menjadi responden dan lembar kuesioner 

pertanyaan yang telah di isi oleh responden ditarik kembali oleh 

peneliti. 

6) Pemeriksaan atau pengukuruan goniometer 

7) Pada saat melakukan pengukuran ROM sendi lutut, responden 

menggunakan pakaian menggunakan celana tidak sempit. Mekanisme 

melakukan pengukuran ROM sendi lutut gerakan fleksi: 
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a) Responden berbaring tengkurap dalam posisi anatomi 

b) Tungkai digerakkan sehingga dalam posisi sendi lutut fleksi 

c) Titik tumpu goniometer diletakkan sejajar dengan condylus lateral  

d) ROM normal adalah 0° - 135°. 

8) Membaca hasil pemeriksan goniometer   

9) Mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya kepada responden. 

c. Tahap pengumpulan data 

1) Mengecek nama, jenis kelamin dan usia. 

2) Memeriksa kembali jika ada pengisian yang kurang lengkap. 

3) Data yang diperoleh diolah oleh peneliti. 

d. Tahap Pengolahan Data 

1) Editing 

Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data 

atau formulir kuesioner yang diperoleh atau dikumpulkan. Editing pada 

penelitian ini dilakukan pada tahap pengumpulan data dan setelah data 

terkumpul. 

2) Coding 

Coding merupakan kegiatan pemberian kode numerik (angka) 

terhadap data yang terdiri atas beberapa kategori. Pemberian kode ini 

sangat penting karena dalam pengolahan dan analisis data peneliti 

menggunakan komputer. 

3) Entry data 

Pada tahap ini peneliti memasukkan data yang telah dikumpulkan 

ke dalam master tabel atau data base komputer, kemudia membuat 

distribusi frekuensi sederhana. 
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4) Cleaning data 

Pada tahap ini peneliti memeriksa kembali data yang sudah di-

entry, apakah ada kesalahan atau tidak, sehingga data siap dianalisa. 

I. Analisis Data 

Analisa data merupakan suatu kegiatan penelitian menggunakan analisis data 

yang terdiri dari persiapan, tabulasi, aplikasi data.  

1. Analisa Univariat 

  Analisis yang dilakukan untuk melihat distribusi frekuensi dan 

presentase dari setiap variabel yang dikehendaki dari tabel distribusi 

(Notoatmodjo, 2014). Dalam penelitian ini analisis univariat digunakan untuk 

mengetahui  karakteristik responden yang terdiri dari karakteristik usia, jenis 

kelamin dan pendidikan terakhir.  

2. Uji Normalitas 

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk 

menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah 

sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak (Notoatmodjo, 

2014). Penelitian ini  menggunakan uji normatif memiliki syarat yaitu jika 

data lebih dari 50 dapat menggunakan Kolmogorov Smirnov disebabkan 

jumlah sampel penelitian berjumlah 60 sampel penelitian dan  analisa data 

yang digunakan jika datanya kurang dari 0,05 tidak normal, maka dapat 

dibuktikan sengan uji statistik normalitas yang dapat digunakan yaitu uji Chi 

Square. 

3. Analisa Bivariat 

 Analisa bivariat adalah analisa data yang dilakukan untuk melihat 

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen apakah bermakna 
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atau tidak. Analisa bivariat dapat dilakukan kepada dua variabel yang 

berhubungan atau berkolerasi. Dalam penelitian ini analisa bivariat dilakukan 

untuk mengetahui hubungan nilai ROM fleksi dengan tingkat nyeri pada lutut 

pada responden osteoarthritis  di RST Tk II dr. Soepraoen Malang.  

J.  Etika Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengajukan permohonan ijin 

kepada yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan melakukan penelitian. 

Kemudian melakukan penelitian dengan menekankan masalah etika yang meliputi 

1. Informed Consent (Lembar Persetujuan) 

 Informed consent adalah suatu persetujuan antara peneliti dengan 

responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. Informed 

consent tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan tujuan agar 

responden mengerti maksud, tujuan penelitian dan mengetahui dampaknya. 

Jika responden bersedia, maka mereka harus menandatangani lembar 

persetujuan. Sedangkan jika responden tidak bersedia, maka peneliti harus 

menghormati keputusan dan hak responden. 

2. Anonymity (Tanpa Nama) 

 Masalah etika yang memberikan jaminan dengan cara tidak 

memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar alat ukur dan 

hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian 

yang akan disajikan 

3. Confidentiallyty (Kerahasiaan) 

 Masalah etika yang memberikan jaminan dengan cara menjaga 

kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah lainnya. Semua 
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informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, 

hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset. 


