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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan desain 

penelitian Quasi eksperimental yaitu Non Equivalen Group design. Ciri 

penelitian ini adalah membandingkan dua kelompok perlakuan untuk menilai 

kelompk mana yang lebih efektiv. Kelompok dibagi menjadi dua yaitu 

kelompok kontrol memperoleh intervensi kinesio taping dan kelompok kasus 

memperoleh intervensi kinesio taping dan Myofascial release. Hasil yang ingin 

didapat adalah melihat efektivitas kombinasi myofascial release dengan kinesio 

taping untuk penurunan nyeri pada lansia knee Osteoarthritis.  

Tabel 4.1 Rancangan penelitian Non Equivalen Group design 

Subjek                 Pre                Perlakuan                   Post-test 

   Kelompok 1       O                          I1                            OI 

 

Membandingkan hasil pre-test dan post-test 

(X1) 

Subjek                 Pre                Perlakuan                   Post-test 

   Kelompok 2       O                          I2                            OI 

 

Membandingkan hasil pre-test dan post-test 

(X2) 

   

Keterangan : 

O : Pre-test sebelum intervensi 

I1 : Intervensi Kinesio taping 

I2 : Intervensi Kinesiot aping dan myofascial release 

OI : Post-test setelah intervensi 

X1 : hasil perbandingan pre-test dan post-test kelompok satu 

X2 : hasil perbandingan pre-test dan post-test kelompok dua 
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B. Kerangka Kerja Penelitian (Frame Work) 

 

Kerangka kerja penelitian efektivitas kombinasi myofascial release dengan 

kinesio taping untuk penurunan nyeri pada knee Osteoarthritis di Puskesmas 

Kendal Kerep Kota Malang. 
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Ho : tidak ada pengaruh kombinasi 

myofascial release dengan kinesio 

taping untuk penurunan nyeri pada 

knee Osteoarthritis di Puskesmas 

Kendal Kerep Kota Malang. 

Populasi : Pasien lansia resiko knee osteoarthirtis di Puskesmas Kendal Kerep 

Non-probabiltity sampling, purposive sampling Sampel : Pasien lansia dengan knee Osteoatrthritis di Posyandu Lansia Polehan RW 02 dan 03 

Polehan yang  memenuhi kriteria inklusi  

Variabel Independen Variabel dependen 

Kinesio taping dan 

Myofascial release 

Kinesio 

taping 

Penurunan nyeri gerak 

Instrumen : Numerical 

Rating Scale (NRS) 

Skala : Rasio 

Analisis data : wilcoxon, Mann 

Whitneyy 

Hasil : Penrunan presepsi nyeri pada pasien lansia knee osteoatrthritis 

H1 : Kombinasi myofascial release dengan 

kinesio taping untuk penurunan nyeri lebih 

efektif daripada kinesiotaping saja pada 

knee Osteoarthritis di Puskesmas Kendal 

Kerep Kota Malang. 

Bagan 4.1 Kerangka Kerja Penelitian  efektivitas kombinasi myofascial 

release dengan kinesio taping untuk penurunan nyeri pada knee 

Osteoarthritis di Puskesmas Kendal Kerep Kota Malang. 

 



58 
 

C. Populasi, Sampel dan Sampling 

 

1. Populasi 

 

Populasi adalah setiap responden yang memenuhi kriteria yang telah di 

atur dan ditetapkan didaerah tertentu, yang menjadi populasi dalam penelitian 

ini adalah lansia resiko knee osteoarthritis di  Puskesmas Kendal Kerep Kota 

Malang. 

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini yang dibagi menjai dua kelompok 

perlakuan yaitu kelompok satu mendapat intervensi kinesio taping dan 

kelompok dua mendapat intervensi kinesio taping dan myofascial release. 

Sampel penelitian diambil dari lansia di Posyandu Lansia RW 2 dan 3 

kelurahan Polehan  

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan adalah non-probabiltiy sampling, 

purposive sampling, karena tidak semua dari populasi memiliki peluang yang 

sama untuk menjadi sampel peneltian, ada kriteria khusus yang harus dimiliki 

oleh responden. Adapun inklusi dari sampel penelitian ini sebagai berikut : 

a. Lansia dengan resiko knee osteoatrhritis dengan kriteria berdasarkan 

ARA 

b. Tidak mengalami gangguan kognitif 

c. Rentang umur 45-80 tahun 

Adapun kriteria ekslusi dalam penelitian ini yaitu : 

a. Kondisi fraktur dan ruptur ligament, traumatic knee pain, meniscopathy 

pada knee joint. 

b. Tumor/malignancy pada knee joint 
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c. Osteoarthritis pada hip dan penggunaan corticosteroid, infeksi hyaluronic 

acid pada knee joint 

d. Ganguan neurologis (gangguan sensabilitas) 

e. Kulit hipersensisitf 

Serta kriteria drop out untuk penenlitian ini yaitu : 

a. Meninggal dunia 

b. Mengundurkan diri 

c. Tiba-tiba mengalami gangguan kognitif 

d. Meminum obat anti nyeri dan atau anti inflamasi sebelum pengukuran 

nyeri dilakukan (baik pra maupun pasca intervensi) 

e. Tiba-tiba menderita kondisi penyakit yang ada pada kriteria ekslusi 

D. Variabel Penelitian 

1. Variabel independen (bebas) 

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang kemudian 

menghasilkan suatu nilai yang akan memepngaruhi variabel lainnya. 

Variablel bebas dikondisikan sesuai dengan kebutuhan penelitian, diamati, 

kemudian diukur untuk mengetahui apakah ada hubungannya atau 

pengaruhnya terhadap variable lain. Variablel bebas pada penelitian ini 

adalah intervensi kinesio taping (I1) dan kombinasi myofascial release dengan 

kinesio taping (I2). 

2. Variabel dependen (terikat) 

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang akan 

kemudian diamati dan diukur untuk mengetahui apakah ada tidaknya 

hubungan atau pengaruh dari perlakuan pada variabel bebas. Variabel terikat 

pada penelitian ini adalah penurunan nyeri pada lansia osteoarthritis knee. 
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E. Definisi Operasional Variabel 

Tabel 4.2 Definisi Operasional 

No. Variabel Definisi 

Operasional 

Alat Ukur Skala Data 

1. Variabel 

Independen 

a.Kinesio taping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.Kinesio taping 

dan myofascial 

release 

Pemberian 

intervensi dengan 

modalitas Kinesio  

taping untuk 

menurunkan 

tekanan pada 

reseptor nyeri 

sehingga persepsi 

nyeri menurun 

pada lansia knee 

osteoarthritis di 

Puskesmas 

Kendal Kerep 

Kota Malang. 

Pemberian 

intervensi dengan 

modalitas Kinesio 

taping dan dan 

tambahkan 

myofascial 

release untuk 

menurunkan 

perlengketan 

fascia dengan otot 

sehingga dapat 

menurunkan 

spasme pada otot 

tersebut, yang 

mana dapat 

menunrunkan 

persepsi nyeri 

pada lansia knee 

osteoarthritis di 

Puskesmas 

Kendal Kerep 

Kota Malang.  

a. SOP(Standa

r 

Operasional 

Prosedur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. SOP(standar 

Operasional 

Prosedur) 

 

 

2. Variabel 

Dependen 

Penurunan nyeri 

pada Knee 

Osteoatrthitis 

Nyeri turun 

akibat intervensi 

kinesio taping 

dan myofascial 

release. 

Numeric Rating 

Scale (NRS) 

Rasio (0-10) 
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F. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Posyandu Lansia RW 02 dan RW 03 Polehan, 

Pengambilan data dilakukan selama 1 bulan, yang dilaksanakan 3 kali seminggu 

yaitu pada hari selasa, kamis dan sabtu pada bulan Maret-April 2018. 

G. Instrumen Penelitian 

Parameter yang digunakan untuk mengukur derajat nyeri yaitu Numeric 

Rating Scale (NRS). Peneliti menggunakan pengukuran dengan metode NRS 

atau Numeric Rating Scale ini karena lebih memudahkan kepada responden 

untuk memahami maksud dari skala nyeri tersebut. Adapun skala numeriknya 

yaitu 0 hingga 10, nol (0) merupakan keadaan dimana tidak ada rasa nyeri 

samasekali, sedangkan sepuluh (10) merupakan keadaan nyeri yang begitu 

hebat.. Pengukuran dengan NRS ini dilakukan dengan mengukur tingkat nyeri 

sebelum dan setelah pemberian perlakuan pada kelompok kontrol kinesio taping 

(SOP) dan kelompok kasus yaitu kinesio taping tambah myofascial release 

(SOP).  

 

 

Gambar 4.1 Numeric Rating Scale (NRS) 

(Handayani, 2015) 

 

H. Prosedur Pengumpulan Data 

Langkah-langkan yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan 

a. Menulis proposal penelitian (skripsi). 

b. Melakukan studi pendahuluan untuk mendapatkan data yang diperlukan 

terutama data penderita osteoarthitis di Puskesmas Kendal Kerep Kota 

Malang. 
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c. Mempersiapkan surat ijin penelitian yang akan disampaikan kepada pihak 

yang terkait yaitu untuk Kepala Bankesbangpol Kota Malang, Kepala Dinas 

Kesehatan Kota Malang, Kepala Puskesmas Kendal Kerep dan Ketua 

Posyandu Lansia RW 2 dan 3 Desa Polehan. 

d. Mempersiapkan instrumen penelitian yang akan digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data yang diperlukan.  

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Menyiapkan alat yang dibutuhkan untuk melakukan treatment pada pasien 

dengan metode Kinesio taping dan Myofascial release. 

b. Koordinasi dengan kepada pihak posyandu lansia di desa Polehan 

c. Memastikan bahwa sampel sangat bersedia untuk menjadi bagian dari 

responden dalam penelitian dengan memberikan surat persetujuan.  

d. Mengukur nyeri responden sebelum dilakukan intervensi. 

e. Kelompok pertama diberikan intervensi kinesio taping, diberikan selama 4 

minggu dengan jumlah pemberian intervensi sebanyak 12 kali. 

f. Kelompok kedua diberikan metode kinesio taping dan Myofascial release, 

diberikan selama 4 minggu dengan jumlah pemberian latihan sebanyak 12 

kali. 

g. Mengukur nyeri responden setelah dilakukan intervensi sebanyak 12 kali 

pertemuan. 

h. Membandingkan pengaruh dari kedua kelompok intervensi dalam 

menurunkan tingkat nyeri responden di akhir terapi. 
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3. Tahap Pengolahan Data 

a. Editing 

Editing adalah proses untuk memeriksa kembali data yang telah 

didapat. Editing data biasanya dilakukan pada tahap awal pengumpulan dan 

ketika semuanya terkumpul. Pada penelitian kali ini, sampel awal berjumlah 

sebanyak 25 sampel bebas. Peneliti selanjutnya akan melakukan tahap 

editing, sehingga jumlah sampel masih tetap berjumlah 25 orang. 

b. Coding 

Coding adalah proses pemberian kode pada data penelitian yang telah 

terkumpul. Code yang diberikan berupa huruf abjad dari A-Z untuk 

membedakan sampel sebelum dan setelah intervensi dari dua kelompok 

penelitian. 

c. Entry data 

Entry data adalah proses peng-inputan data, yang kemudian 

dilanjutkan dengan proses pembuatan distribusi frekuensi dalam sebuah 

tabel. Peneliti melakukan entry data dengan memasukkan nama inisial 

responden, usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, pengukuran nyeri 

sebelum intervensi kinesio taping atau kinesio taping dan myofascial 

release, dan pengukuran nyeri setelah intervensi kinesio taping atau kinesio 

taping dan myofascial release. 

I. Teknik Analisa 

Pada penelitian ini, akan dilakukan pengukuran nyeri pada sebelum dan 

sesudah diberikan intervensi pada kedua kelompok yang menggunakan numeric 

rating scale (NRS) berskala rasio, selanjutnya dilakukan teknik analisa data 

univariat dan bivariat (Mann Whitney). 
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J. Rencana Analisa Data 

1. Analisa Univariat 

Analisa univariat merupakan analisa data yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan karakteristik dari setiap sampel penelitian, meliputi distribusi 

usia, indeks massa tubuh dan jenis kelamin. 

2. Analisa Bivariat 

a. Uji Normalitas 

Sebelum melakukan analisis data dengan Wilcoxon dan Mann 

Whitney, data terlebih dahulu akan dilakukan uji normalitas. Tujuan uji 

normalitas ini adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data dapat 

dikatakan normal. Uji normalitas yang digunakan pada penelitian 

menggunakan uji Shapiro-Wilk. Kesimpulan dari hasil analisa data yang 

digunakan jika normal dengan nilai p > 0,05 dan jika tidak normal bernilai p 

< 0.05 . 

b. Wilcoxon 

Setelah di lakukan uji normalitas dan distribusi data jika di nyatakan 

tidak normal, maka selanjutnya harus di lakukan Wilcoxon test yaitu untuk 

menganalisa pengaruh masing-masing kelompok intervensi yaitu kelompok 

kontrol kinesio taping dan kelompok kasus dengan kinesi taping dan  

myofascial release terhadap penurunan nyeri pada lasnsia resiko knee 

osteoartritis. Wilcoxon merupakan uji statistika non parametrik yang 

digunakan untuk menguji data yang mana menggunakan skala interval/rasio 

dari 1 kelompok sampel berpasangan. Syarat penggunaan wilcoxon adalah 

skala variable yang berbentuk interval atau rasio, serta mempunyai 

distribusi yang tidak data normal. Penggunaan wilcoxon pada penelitian ini 
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bertujuan untuk membandingkan perbedaan pada mean atau rerata antara 

penurunan nyeri sebelum dan setelah pemberian intervensi terhadap kedua 

kelompok pada 1 kelompok berpasangan. Jika nilai P > α (0,05), maka H0 

diterima dan H1 ditolak, jika nilai P < α (0,05), maka H0 ditolak dan H1 

diterima yang mana artinya ada pengaruh pemberian intervensi pada 

masing-masing kelompok. 

c. Mann Whitney 

Analisis data bivariat digunakan untuk menganalisa perbandingan 

efektifitas antara kedua kelompok, kelompok kontrol yaitu kinesio taping 

dan kelompok kasus kinesio taping dan myofascial release terhadap 

penurunan nyeri dengan menggunakan mann whitney. Syarat penggunaan 

mann whitney adalah skala variabel berbentuk interval maupun rasio, serta 

mempunyai distribusi data yang dikatakan tidak normal. Penggunaan mann 

whitney pada penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaruh 

kedua kelmpok untuk melihat kelompok mana yang lebih efektiv. Penarikan 

kesimpulan dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS, dengan  

cara membandingkan nilai P (sig 2 tailed) dengan nilai α (0,05). Ho dapat 

diterima jika P ( sig 2 tailed) > 0,05 maka tidak ada pebedaan efektivitas 

antara kedua kelompok kasus dan kontrol terhadap penurunan nyeri pada 

pasien osteoarthritis lutut dan H1 diterima bila P ( sig 2 tailed) ≤ 0,05 maka 

ada pebedaan efektivitas antara kelompok kasus dengan kelompok kontrol 

terhadap penurunan nyeri pada pasien osteoarthritis lutut. 
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K. Etika Penelitian

Etika penelitian harus menjungjung tinggi prinsip autonomity, anonimity, dan 

confidentiality. 

1. Autonomity

Autonomity yaitu hak dari setiap populasi untuk menjadi responden 

ketika memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi, peneliti kemudian membagikan 

lembar pengantar penelitian kepada responden penelitian, dengan tujuan agar 

responden dapat mengetahui dengan jelas identitas peneliti, tujuan dan manfaat 

penelitian.. 

2. Anonimity (tanpa nama)

Anonimity yaitu jaminan dalam kerahasiaan identitas responden dengan 

cara peneliti tidak mencantumkan nama lengkap responden pada lembar awal 

penelitian, tetapi diganti dengan inisial nama responden. 

3. Confidentiality (kerahasiaan)

Confidentiality yaitu data dan informasi mengenai responden penelitian 

dalam kuesioner dan hasil pengukuran dengan skala disimpan dalam arsip 

penelitian dan hanya peneliti saja yang bisa mengakses informasi tersebut. 




