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BAB IV
METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian quasi eksperimen dengan

menggunakan desain penelitian randomized two group desain pre-test and post-

test. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk melihat hubungan sebab-akibat

antara variabel independen dan variabel dependen dengan jangka waktu yang

sudah di tentukan, kemudian peneliti membagi sampel dalam dua kelompok

yaitu kelompok pertama diberikan perlakuan contrac relax stretching dan

kelompok kedua diberikan auto stretching, sebelum dan sesudah di lakukan

perlakuan peneliti mengukur tingkat nyerinya dengan skala NRS. Setelah itu

peneliti membandingkan kedua perlakuan tersebut untuk membandingkan lebih

besar mana tingkat pengaruh penurunan nyeri contract relax stretching dan

auto stretching. Sehingga dapat disusun dengan rancangan sebagai berikut:

K1                      O1 X1 O3

P

K2 O2                          X2 O4

Skema 4.1 Desain Penelitian
Keterangan :
P  : Populasi

K1: Sampel kelompok pertama dengan perlakuan contract relax stretching

O1: Pretest nyeri sebelum diberikan perlakuan contract relax stretching

X1: Perlakuan berupa perlakuan contract relax stretching

O3:Posttest nyeri setelah diberikan perlakuan contract relax stretching

K2: Sampel kelompok kedua dengan perlakuan auto stretching

O2: Pretest nyeri sebelum diberikan perlakuan auto stretching
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X2: Perlakuan berupa perlakuan auto stretching

O4: Posttest nyeri setelah diberikan perlakuan auto stretching

B. Kerangka Penelitian

Berikut merupakan sekema kerangka penelitian perbedaan pengaruh

contract relax stretching dan auto stretching terhadap penurunan nyeri

myofascial syndrome upper trapezius pada pekerja tambang minyak

Wonocolo.

Bagan 4.1 Kerangka penelitian

Populasi : Seluruh pekerja tambang minyak Wonocolo

Teknik Sampling: Purposive sampling

Sampel: pekerja tambang minyak Wonocolo yang memenuhi syarat inklusi

Variabel Independen Variabel Dependen

Contract Relax Stretching dan Auto Stretching Penurunan nyeri

Instrumen: SOP (standart
operasional procedure)

Instrumen: NRS skala rasio

Analisa Data: Uji Univariat dan Uji Bivariat

Hasil: Penurunan nyeri myofascial pain syndrome upper trapezius

Ho: Tidak ada pengaruh pemberian
contract relax stretching dan auto
stretching terhadap penurunan nyeri
myofascial syndrome upper trapezius

H1: Ada pengaruh pemberian contract
relax stretching dan auto stretching
terhadap penurunan nyeri myofascial
syndrome upper trapezius

Desain Penelitian: Quasi Experimental
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C. Populasi, Sample, dan Teknik Sampling
1. Populasi

Populasi merupakan sekelompok individu yang memiliki karakteristik

sama. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pekerja

tambang minyak di Wonocolo.

2. Sample

Sample adalah bagian kecil dari kelompok populasi memiliki

karakteristik sama. Sample dalam penelitian diambil dari pekerja

tambang minyak di Wonocolo yang memenuhi syarat dari kriteria inklusi.

3. Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampling dalam penelitian ini menggunakan

teknik purposive sampling dipilih berdasarkan kriteria inklusi, eksklusi

dan drop out sebagai berikut:

1. Inklusi

1) Berprofesi sebagai pekerja tambang minyak di Wonocolo

2) Dewasa usia >27 tahun

3) Laki-laki

4) Responden mengalami nyeri di trigger point pada otot upper

trapezius

5) Responden bersedia mengikuti jalannya penelitian sampai

penelitian berakhir

2. Eksklusi

Kriteria ekslusi dalam penelitian ini yaitu :

1) Responden mengalami nyeri di trigger point tapi tidak pada otot

upper trapezius

2) Responden mengonsumsi obat nyeri



32

3) Responden menerima terapi lain yang berfungsi menurunkan

nyeri

3.   Drop Out

1) Responden tidak mengikuti procedure intervensi sampai selesai.

D. Variabel Penelitian

a. Variabel Independen

Menurut Notoadmojo (2012) variabel independent adalah variabel

yang mempengaruhi variabel terikat dan menurut Nursalam (2015)

variabel independent memberikan pengaruh terhadap penilaian yang

menentukan variabel lain. Dalam penelitian ini variabel independent

berupa metode contract relax stretching dan auto stretching.

b. Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2013) variabel dependent adalah variabel yang

dipengaruhi akibat dari reaksi variabel bebas, sedangkan menurut

Nursalam (2015) variabel dependen merupakan sesuatu yang diamati dan

diukur untuk menentukan ada atau tidak adanya hubungan dari variabel

bebas. Dalam penelitan ini yang menjadi variabel dependen adalah

penurunan nyeri myofascial syndrome upper trapezius.



33

E. Definisi Operasional
Tabel 4.1 Definisi Operasional

NO Variabel Definisi Operasional Alat
ukur

Skala

1. Variabel
Independen
a. Contract relax

stretching

Contrac Relax Stretching
adalah bentuk stretching
dengan kombinasi kontraksi
isometric dan pasif stretching
dilakukan pada bagian otot
yang mengalami pemendekan.
Dilakukan selama 45 detik 3x
repitisi kontraksi isometric
melawan tahanan teapis 7
detik bersamaan fase inspirasi
dan stretching pasif 8 detik
beramaan fase ekspirasi.

SOP

b. Auto Stretching Auto stretching dilakukan
menggunakan teknik kontraksi
isotonic atau stretching aktif
untuk menghasilkan
pemanjangan otot tanpa
perlawanan. Dilakukan selama
15-20 detik dan 3x
pengulangan setiap gerakan.

SOP

2. Variabel Dependen
Nyeri myofascial
pain syndrome

Nyeri merupakan rangsangan
subyektif tidak menyenangkan
diakibatkan oleh kerusakan
jaringan actual dan potensial.

Myofascial pain syndrome
meruapakan salah satu tanda
dari gejala nyeri akibat sebuah
taut band kecil yang mengeras
pada otot skeletal akibat cidera
dari beban kerja yang berlebih
sehingga menimbulkan nyeri.
Untuk mengukur nyeri
menggunakan skala
pengukuran berupa NRS.

Numeric
Rating
Scale
(NRS)

Rasio
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F. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wonocolo. Adapun persiapan dan

pelaksanaan penelitian dimulai pada tanggal 24 Juni- 30 Juni 2018

G. Etika Penelitian

1. Etika Penelitian

Demi terlaksananya dan kelancaran penilitian ini maka peneliti

sebelumnya mengajukan permohonan izin kepada pihak yang

bersangkutan untuk mendapat persetujuan penelitian di pertambangan

minyak Wonocolo, kemudian peneliti melakukan penelitian berdasarkan

etika sebagai berikut:

a. Lembar Persetujuan Penelitian (Informed Consent)

Informed consent adalah lembar persetujuan responden sebelum

melakukan penelitian yang bertujuan untuk memberitahukan pada

responden maksud dan tujuan penelitian tersebut serta responden juga

memiliki hak untuk menolak atau bersedia berpartisipasi menjadi

responden.

b. Tanpa Nama (Anonimity)

Anonimity meruapakan sebuah dokumen rahasia identitas

responden yang dimana pada lembaran pengumpulan data peneliti hanya

boleh mencantumkan inisial dari responden.

c. Kerahasiaaan (Confidentiality)

Peneliti menjamin kerahasiaan data privasi dari responden.

H. Instrumen Penelitian

McCaffery et al, (2011) Numeric Rating Scale (NRS) merupakan

instrumen nyeri yang digunakan dalam penyampaian nyeri dengan cara
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mengungkapkan langsung tingkat nyeri dengan angka dan pasien diberikan

kebebasan penuh untuk menentukan tingkat nyeri yang dirasakan.

Widiarti (2016) Numeric Rating Scale (NRS) merupakan salah satu

alat ukur yang sederhana, efektif,dan mudah dimengerti digunakan untuk

mengetahui intensitas nyeri dengan skala penilaian menggunakan angka 0 -10

nyeri dengan angka 0 “tidak nyeri”, angka 10“nyeri hebat

Gambar 2.5 Numeric Rating Scale
(Yudiyanta, dkk 2015)

Keterangan

0         : Tidak ada nyeri

1 : Nyeri hampir tidak terasa

2 : Nyeri ringan (dicubit)

3 : Rasa nyeri sangat terasa dapat ditoleransi (disuntik)

4 : Rasa nyeri bersifat dalam (sakit gigi atau disengat lebah)

5 : Rasa nyeri menusuk

6 : Rasa nyeri menusuk kuat

7 : Rasa nyeri menusuk sangat kuat

8 : Rasa nyeri sangat kuat hingga tidak mampu melakukan aktivitas

9 : Rasa nyeri dirasakan tidak tertahankan

10 : Rasa nyeri dirasakan tidak dapat diungkapkan
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I. Prosedur Pengumpulan Data
Berikut dibawah ini merupakan tahapan peneliti dalam melakukan penelitian:

1. Tahap Persiapan

a) Menyusun proposal penelitian

b) Melakukan studi pendahuluan pada beberapa pekerja tambang minyak

Wonocolo

c) Menyiapkan surat ijin untuk melakukan penelitian.

d) Mempersiapkan instrumen penelitian yang  digunakan peneliti untuk

mendapatkan data yang diperlukan dengan menggunakan informed

consent, serta alat dan bahan yang digunakan untuk intervensi kepada

pasien.

2. Tahap Pelaksanaan

a) Berkoordinasi dengan responden yang terpilih sesuai inklusi

b) Memastikan sample bersedia untuk menjadi responden penelitian ini

dengan memberikan berupa surat persetujuan.

c) Mengumpulkan responden pada satu tempat yang tersedia.

d) Mengukur skala nyeri responden sebelum dilakukan perlakuan

e) Membagi responden menjadi 2 kelompok

f) Responden kelompk 1 diberikan intevensi contract relax stretching

selama 45 detik, 6 detik kontaksi isometric 9 detik stretching otot upper

trapezius dengan 3x pengulangan dalam sehari.

g) Responden kelompk 2 diberikan intevensi auto stretching selama 15-25

detik dengan 3x pengulangan.

h) Mengukur skala nyeri NRS setelah diberikan terapi beruapa contract

relax stretching dan auto stretching

i) Menganalisa data menggunakan SPSS
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3. Tahap Pengolahan Data

a) Editing

Editing merupakan pemeriksaan kembali terhadap kelengkapan dan

kekurangan data yang sudah terkumpul setelah penelitian.

b) Coading

Peniliti mengklasifikasikan jawaban dari responden dengan cara

memberikan tanda atau kode berupa angka atau huruf pada masing-masing

jawaban untuk membedakan sampel atau hasil yang dilakukan sebelum dan

sesudah dilakukan terapi contrax relax stretching dan auto stretching.

c) Entry

Memasukkan data dengan nama inisial responden yang telah

didapatkan dari hasil penelitian. Kemudian untuk menentukan hasil dari

perlakuan terapi yang diberikan maka penghitungan dilakukan dengan

menggunakan menggunakan SPSS.

J. Analisa Data

Analisa data dilakukan untuk melihat perbedaan pengaruh pemberian

contract relax stretching dan auto stretching terhadap penurunan nyeri

myofascial syndrome upper trapezius pada pekerja tambang minyak

Wonocolo.

1. Analisa Univariat

Analisa univariat merupakan analisis satu variabel bertujuan untuk

mengetahui gambaran atau distribusi dari frekuensi variabel independen

dan dependen yang meliputi usia, pendidikan, aktivitas kerja, dan beban

kerja (Notoadmojo, 2012).
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2. Analisa Bivariat

Analisa bivariat merupakan analisis yang digunakan untuk

menganalisa hubungan antara variable bebas dengan variabel terikat

dengan menggunakan uji statistik sebagai berikut (Notoadmojo, 2012) :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah distribusi

data yang diambil normal atau tidak maka untuk mengukur uji normalitas

digunakan uji kolmogrov smirnov dan uji shapiro wilk test. Uji

kolmogrov smirnov digunakan jika sampel > 50 dan uji shapiro wilk test

digunakan jika sampel < 50. Kesimpulan hasil analisa data berdistribusi

normal jika p > 0,05 dan data tidak berdistribusi normal jika p < 0,05.

Jika uji berdistribusi normal maka dilakukan uji t berpasangan, dan jika

data tidak berdistribusi normal menggunakan uji wilcoxon (Santoso,

2010).

b. Uji Berpasangan Paired T test

Analisa data yang digunakan untuk mengetahui penurunan nyeri

myofascial syndrome upper trapezius sebelum dan sesudah pemberian

contract relax stretching dan auto stretching pada pekerja tambang

minyak Wonocolo menggunakan uji t berpasangan (pairet t test) sebagai

uji statistika parametrik yang digunakan untuk menguji data dengan

skala interval atau rasio dari satu kelompok sampel berpasangan. Syarat

pengunaan uji t berpasangan (pairet t test) adalah skala variabel

berbentuk interval atau rasio, serta mempunyai distribusi normal.

Penggunaan uji t berpasangan pada penelitian ini bertujuan untuk

membandingkan penurunan nyeri sebelum dan sesudah pemberian
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contract relax stretching dan auto stretching. Uji t berpasangan

digunakan bila distribusi bernilai normal jika p value > a (0,05), maka

H0 diterima dan H1 ditolak, jika p value < a (0,05) maka H0 ditolak dan

H1 diterima.

c. Independent T Test

Independen T test adalah uji komparatif atau uji beda untuk

mengetahui adakah perbedaan mean atau rata-rata antara 2 kelompok

bebas yang berskala data interval/rasio. Kelompok bebas yang dimaksud

adalah dua kelompok yang tidak berpasangan, artinya sumber data

berasal dari subjek yang berbeda. Penggunaan independent t-test dalam

penelitian ini adalah membandingkan nyeri myofascial syndrome upper

trapezius sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan pada kelompok

contract relax stretching dan auto stretching. Kesimpulan dari

independent t-test yang dihitung menggunakan SPSS adalah p (sig. 2

tailed) < α (0.05) yang berarti H1 yang berbunyi ada perbedaan pengaruh

contract relax stretching dan auto stretching terhadap penurunan nyeri

myofascial syndrome upper trapezius di terima.

d. Uji Wilcoxon

Analisa data digunakan untuk menganalisa perbedaan pengaruh

contract relax stretching dan auto stretching terhadap pengaruh

penurunan nyeri myofascial syndrome upper trapezius pada pekerja

tambang minyak Wonocolo. Apabila diketahui uji nya tidak normal

maka dilakukan menggunakan uji wilcoxon sebagai uji statistika non

parametrik dengan skala interval atau rasio. Syarat pengunaan uji

wilcoxon adalah skala variabel berbentuk interval atau rasio, serta
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mempunyai distribusi tidak normal. Uji wilcoxon digunakan bila

distribusi bernilai tidak normal jika p value > a (0,05), maka H0 diterima

dan H1 ditolak, jika p value < a (0,05) maka H0 ditolak dan H1 diterima.


