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BAB IV  

            METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimental. Desain yang digunakan adalah Quasi Experimental dengan 

pendekatan two group pretest-posttest control design. Penelitian ini dibagi 

menjadi dua kelompok dengan dua perlakuan yang berbeda. Perlakuan 1 pada 

kelompok eksperimen diberikan  myofascial release dan dynamic calf stretch. 

Perlakuan 2 pada kelompok kontrol diberikan perlakuan berupa dynamic calf 

stretch. Sebelum diberikan perlakuan kedua kelompok tersebut diberikan 

pretest dan setelah diberikan perlakuan  kedua  kelompok diberikan postest. 

Kemudian dihitung perbedaan rata-rata antara pretest dengan postest dari 

masing-masing kelompok dan perbedaan tersebut. 

      A 

                           

                             O1             X O2  

                                                      O3             Y                O4 

  

Bagan 4.1 Desain Penelitian 
Keterangan : 

A  =  Jumlah Sampel 

X  =  Myofascial release dan dynamic calf stretch 

Y  = Dynamic calf stretch 

O1 = Pretest sebelum diberikan myofascial release dan dynamic calf stretch 

O2 = Postest sesudah diberikan myofascial release dan dynamic calf stretch  

O3 = Pretest dynamic calf stretch 

O4 = Postest dynamic calf stretch 
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B. Kerngka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Bagan 4.2 Kerangka Penelitian 

Eksperimental 
( two group pretest-postest control design) 

Siswi pramugari dan ground staff di 
LBK Bna Avia Persada 

Non Probability Sampling 

Sampel Siswi pramugari dan ground 
staff dibagi menjadi 2 kelompok 

Variabel independen Variabel dependen 

Myofascial 
release 

Dynamic calf 
stretch 

SOP SOP 

Meningkatkan fleksibilitas 

Goniometer 

Rasio 

Uji Statistika 

H0= Tidak ada pengaruh 
myofascial release 
kombinasi dynamic calf 
stretch terhadap 
fleksibilitas otot 
gastrocnemius pada 
pengguna high heels di 
LBK Bina Avia Persada. 

H1= Ada pengaruh 
myofascial release 
kombinasi dynamic calf 
stretch terhadap 
fleksibilitas otot 
gastrocnemius pada 
pengguna high heels di 
LBK Bina Avia Persada. 
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C.   Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi merupakan objek yang mempunyai kualitas dan karakter 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Populasi dari penelitian ini adalah 

seluruh siswi pramugari dan ground staff di LBK Bina Avia Persada. Teknik 

sampling menggunakan teknik non probability sampling dengan metode 

purposive sampling. 

2. Sampel  

Sampel merupakan sebagian kecil dari objek atau populasi yang 

memiliki karakter yang sama sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti. 

Sampel dalam penelitian ini adalah siswi pramugari dan ground staff yang ada 

di LBK Bina Avia Persada Malang yang telah memenuhi kriteria inklusi. 

3. Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini non 

probability sampling. Pengambilan sampling berdasarkan pada pertimbangan 

tertentu yang sudah ditentukan oleh peneliti (Notoatmojo, 2012). Sampel yang 

dipilih berdasarkan kriteria inklusi, eksklusi dan drop out sebagai berikut. 

a. Kritera Inklusi  

Kriteria inklusi adalah kriteria dimana subjek penelitian  dapat 

mewakili sampel penelitian karena memenuhi kriteria yang sudah 

ditentukan oleh peneliti (Notoatmojo, 2012). 

1). Perempuan. 

2). Usia. 

3). Menggunakan high heels. 
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3). Terindikasi gastrocnemius thightness. 

4).Bersedia menjadi responden dan mengikuti treatment sampai selesai. 

5). Dapat berkomunikasi dengan baik. 

b.  Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi adalah kriteria dimana subjek tidak dapat 

menggantikan sampel karena tidak memenuhi kriteria yang sudah 

ditentukan oleh peneliti ( Notoatmojo, 2012). 

1). Terdapat penyakit seperti tumor, kanker, oedema yang parah,varises. 

2). Terdapat riwayar fraktur pada extemitas bawah. 

3). Memiliki faktor risiko kontraindikasi myofascial release dan 

dynamic calf stretch. 

c.  Droop Out 

1). Responden tidak mengikuti treatment secara penuh. 

2). Responden tidak mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh peneliti. 

D. Variabel penelitian 

Variabel penelitian adalah ukuran atau ciri yang ada pada objek 

penelitian baik bersifat fisik (nyata) atau psikis (tidak nyata) namun penelitian 

lain menyebutkan yaitu sesuatu yang digunakan sebagai ciri-ciri, sifat atau 

ukuran yang dimiliki oleh satuan penelitian dari sebuah teori (Notoatmojo, 

2012). Variabel yang terdapat pada penelitian ini yaitu ada dua variabel yaitu 

variabel independen dan variabel dependen. 

a. Variabel Independen  

Variabel independen yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh 

variabel lain. Variabel terikat adalah faktor yang diamati dan diukur untuk 
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menentukan ada tidaknya hubungan atau pengaruh dari variabel bebas 

(Nursalam, 2015). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah  

fleksibilitas otot gastrocnemius. 

b. Variabel Dependen 

Variabel dependen yaitu variabel yang nilainya tidak dipengaruhi 

oleh variabel lain. Variabel bebas biasanya dimanipulasi, diukur dan 

diamati untuk diketahui apakah ada hubungan atau pengaruh terhadap 

variabel lainnya (Nursalam, 2015). Variabel independen adalah variabel 

yang mempengaruhi atau dianggap menentukan variabel terkait 

(Notoatmojo, 2012).  

E. Definisi Operasional 

Tabel 4.3 Definisi Operasional 
 

Variabel Definisi Operasional Instumen Skala 

Independen : 
1.Myofascial 
release 
kombinasi 
dynamic calf 
stretch 

Myofascial release  adalah 
teknik manual terapi  yang 
digunakan pada bagian otot 
bertujuan untuk rileksasi 
otot. 

SOP (Standart 
Operational 
Prosedure) 

 

- 

Dynamic calf strerch 
adalah gaya tarik untuk 
memperpanjang otot 
sehingga meningkatkan 
gerak sendi. Tujuan dari 
dynamic calf stretch  adalah 
untuk meningkatkan 
fleksibilitas otot. 

SOP (Standart 
Operational 
Prosedure) 
 

- 

Dependen 
Meningkatkan 
fleksibilitas otot 
gastrocnemius. 

Fleksibilitas otot 
gastrocnemius pada saat 
dorsifleksi yaitu 20° dan 
plantarfleksi 40°. 

Goniometer Ordinal 
 

 
F. Tempat 

Tempat penelitian ini dilakukan di LBK Bina Avia Persada. 
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G. Waktu Penelitian  

Penelitian akan dilakukan sebanyak 3 kali dalam seminggu selama 2 

minggu pada bulan 19-30 Maret 2018. 

H. Etika Penelitian 

1. Informed Consent  

Informed Consent merupakan lembar persetujuan untuk menjadi 

responden sebelum penelitian dilakukan yang bertujuan agar responden 

mengetahui maksud dan tujuan peneliti yang akan dilakukan serta hasil dan 

dampak yang akan terjadi selama pengambilan data. Jika responden bersedia 

untuk diteliti maka harus menandatangani lembar persetujuan yang sudah 

disiampan oleh peneliti, jika responden tidak bersedia maka peneliti tetap 

harus menghormati hak-hak responden serta tidak memaksa (Nursalam, 

2008). 

2. Anonimity 

Anonimity adalah upaya untuk menjaga kerahasiaan, artinya identitas 

responden dan informasi yang telah dikumpulkan dijaga oleh peneliti,  

dengan menyimpan hasil rekaman secara baik dan hanya dilaporkan saat 

penyajian hasil riset (Nursalam, 2008). 

3. Confidentally  

Confidentally adalah menjaga kenyamanan responden selama 

penelitian. Selama proses penelitian, responden diwawancarai dan diperiksa 

menggunakan waktu luang yang dimiliki oleh responden. Aspek kenyamanan 

penelitian ini diterapkan dengan memberikan penjelasan tentang bagaimana 
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proses pemeriksaan dan kemungkinan buruk yang melalui gangguan yang 

peneliti dedang teliti (Nursalam, 2008). 

I. Instrumen Pengumpulan Data 

 

Gambar 4.4 Goniometer 
(Sumber : Reese,2007) 

 
Alat yang digunaka untuk mengukur fleksibilitas otot gastrocnemius 

yaitu goniometer. Goniometer adalah alat untuk mengukur lingkup gerak 

sendi sehingga dapat diketahui nilai dari pergerakan sendi itu sendiri. 

Pengukuran lingkup gerak sendi akan menentukan proses terapi dan hasil 

terapi yang dilakukan. Proses assesment yang tidak maksimal akan cenderung 

menghasilkan terapi yang tidak maksimal pula. Alat ini memiliki bahan dasar 

plastik dan memiliki sudut maksimal 360°. Cara penggunaannya sederhana, 

peneliti hanya meminta kepada pasien untuk menggerakan sendinya secara 

full ROM setelah itu peneliti mengukur dan melihat nilai dari pergerakan 

sendi tersebut. 

J. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Melakukan survei pengumpulan data. 

2. Mengambil sampel yang memenuhi kriteria. 

3. Mengukur nilai fleksibilitas otot gastrocnemius sebelum di intervensi. 

4. Memberikan intervensi myofascial release dan dynamic calf stretch.  
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5. Mengukur nilai fleksibilitas otot gastrocnemius sesudah di intervensi. 

6. Evaluasi setelah diberikan intervensi. 

7. Penelitian menganalisa data menggunakan software program SPSS. 

8. Peneliti melanjutkan penyusunan skripsi. 

K. Tahap pengelolahan data 

Pada tahap preanalisis akan dilakukan pengelolahan data melalui tahap 

cheking/editing, coading, entry data dan tabulating (Notoatmojo, 2012). 

1. Editing  

Editing adalah upaya pemeriksaan kembali kebenaran data yang 

didapat oleh peneliti. Editing data dapat dilakukan pada tahap pengumpulan 

data atau setelah data terkumpul  (Notoatmojo, 2012). 

2. Coading  

Coading adalah pemberian kode untuk berperan data dalam beberapa 

kategori. Kode yang diberikan berupa angka atau huruf untuk membedakan 

sampel atau hasil yang dilakukan, yakni sebelum dan sesudah diberikan 

intervensi (Notoatmojo, 2012). 

3. Entry Data 

Entry Data adalah memasukkan data yang diperoleh dari peneliti yang 

telat dilakukan untuk menentukan hasil yang didapat dari intervensi. Peneliti 

melakukan entry data dengan memasukkan dana inisial responden, usia, 

jenis kelamin serta nilai pengukuran fleksibilitas sebelum dan sesudah 

diberikan intervensi (Notoatmojo, 2012). 
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4. Tabulating  

Tabulasi ini dilakukan dengan memasukkan data dari lembar 

observasi dan dikelompokkan menurut jawaban yang sesuai, kemudian 

dihitung jumlahnya lalu dimasukkan kedalam tabel yang telah disiapkan 

(Notoatmojo, 2012). 

L.  Analisis Data 

Analisis data adalah proses untuk merinci data yang akan ditulis pada 

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

pengaruh myofascial release kombinasi dynamic calf stretch terhadap  

fleksibilitas otot  gastrocnemius pada pengguna high heels di lembaga Sekar 

Gegani.  

1. Uji Normalitas 

Sebelum melakukan analisis data uji t test berpasangan, data akan 

diuji normalitas terlebih dahulu. Tujuan dari uji normalitas adalah ingin 

mengetahui apakah distribusi data mengikuti atau mendekati distribusi 

normal (Santoso, 2010). Untuk mengukur normalitas digunakan uji Shapirow 

Wilk dengan bantuan software statistika SPSS for windows. Kesimpulan hasil 

analisa data dengan pemaknaan berdistribusi normal jika p > 0,05 dan data 

tidak berdistribusi secara normal jika p < 0,05. 

2. Analisis Univariat 

Analisis 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 
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tabel atau grafik (Notoatmojo, 2005). Jika distribusi data normal maka uji 

statistik yang digunakan yaitu paired sample t test. Pairet t Test bertujuan 

untuk membandingkan peningkatan fleksibilitas otot gastrocnemius sebelum 

dan sesudah diberikan intervensi myofascial release kombinasi dynamic calf 

stretch. Dasar pemberian keputusan pengujian paired sample t test 

berdasarkan perbandingan  thitung dengan  ttabel menggunakan taraf 

signifikansi 2 tailed (α =0,05) adalah: 

Jika thitung ≥ ttabel maka H0 diterima 

Jika thitung ≤ttabel maka H1 ditolak 

Jika data tidak berdistribusi normal  maka uji statik non-parametrik 

menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test yang bertujuan membandingkan 

peningkatan fleksibilitas otot gastrocnemius sebelum dan sesudah diberikan 

intervensi myofascial release kombinasi dynamic calf stretch. Dasar 

pemberian keputusan pengujian wilcoxon signed rank test berdasarkan 

perbandingan probabilitas dengan tingkat signifikansi (α =0,05) adalah: 

   Jika nila p> 0,05 maka H0 ditolak 

   Jika nilai p<0,05 maka H1 diterima 

3. Analisa Bivariat  

Analisa bivariat digunakan untuk menganalisa adanya hubungan 

antara variabel bebas dan variabel terkait (Notoatmojo, 2014). Perhitungan 

analisa bivariat dilakukan setalah kedua data variabel terkumpulkan yaitu data 

sebelum melakukan myofascial release dan dynamic calf stretch. Analisa data 

yang digunakan jika distribusi data normal adalah uji statistika parametrik 

yaitu Independen Sample T-test. Dasar pengambilan keputusan pengujian 
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Independen Sample T-test berdasarkan perbandingan nilai thitung dengan t 

tabel menggunakan taraf signifikasi 2 tailed (α = 0,05) adalah : 

Jika thitung ≥ ttabel maka H1 diterima 

Jika thitung ≤ttabel maka H0 ditolak 

Analisa data yang digunakan apabila distribusi data tidak normal 

adalah uji statistik non-parametrik Mann Whitney. Dasar pengambilan 

keputusan pengujian Mann Whitney berdasarkan perbandingan probabilitas 

dengan nilai Asymp signifikansi 2 tailed (α = 0,05) adalah : 

Jika P ≥  0,05 maka H0 ditolak 

Jika P ≤ 0,05 maka H1 diterima 




