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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pre 

eksperimental. Desain yang digunakan adalah pretest – postest one group 

design dilakukan dengan cara kelompok subjek diobservasi sebelum 

dilakukan intervensi (Nursalam, 2008). Peneliti memilih penelitian ini untuk 

mengetahui pengaruh kombinasi myofascial release dengan core stability 

exercise terhadap penurunan nyeri low back pain myogenic pada kelompok 

tani desa Ngroto. 

 

 

Bagan 4.1 Desain penelitian 

Keterangan : 

P : Populasi 

S : Sampel 

X         : Intervensi yang diberikan dengan pemberian kombinasi myofascial 

release dengan core stability exercise 

Q         : Kelompok perlakuan yang diukur dengan NRS sebelum intervensi 

Q1       : Kelompok perlakuan yang diukur dengan NRS sesudah intervensi 

 

 

 

 

 

 

P Q1 X Q S 
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B. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.2 Kerangka Penelitian 

 

Pre Eksperimental  

(Pretest- Posttest one group design) 

Kelompok tani di desa 

Ngroto  

Non probability Sampling 

Variabel Independen 

Variabel Dependen 

Penurunan Nyeri Kombinasi myofascial release 

dengan core Stability exercise 

SOP 

NRS 

Ordinal 

Uji Normalitas dan paired sampel t test 

H1= Ada pengaruh kombinasi 

myofascial release dengan core 

stability exercise terhadap 

penurunan nyeri low back pain 

myogenic pada kelompok tani desa 

Ngroto. 

Ho= Tidak ada pengaruh kombinasi 

myofascial release dengan core 

stability exercise terhadap 

penurunan nyeri low back pain 

myogenic pada kelompok tani desa 

Ngroto. 
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C. Populasi, Sampling dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Sugiyono (2017) populasi adalah wilayah generalis yang terdiri dari 

objek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. 

Populasi dari penelitian ini adalah kelompok tani yang ada di desa 

Ngroto. 

2. Sampel 

Sugiyono (2017) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh suatu populasi tersebut. Sampel diambil dari populasi 

yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti. 

3. Teknik Sampling 

Sugiyono (2017) teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. 

Teknik pengambilan sampling dari penelitian ini menggunakan non 

probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota dari 

populasi untuk dipilih menjadi sampel, dengan pendekatan purposive 

sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Sampel dipilih dari populasi berdasarkan kriteria : 

a. Kriteria inklusi 

1) Rentang usia 30-55 tahun 

2) Merasa nyeri pada punggung bawah 

3) Mengisi nordic body map  

4) Pasien yang bersedia dan kooperatif untuk menjadi objek sampai 

penelitian selesai. 
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b. Kriteria eksklusi 

1) Ada riwayat fraktur 

2) Ada cidera akut muskuloskeletal 

3) Pernah melakukan operasi didaerah punggung 

4) Pernah mengalami trauma langsung pada daerah punggung bawah 

5) Pasien menolak untuk dijadikan responden 

6) Tes provokasi neurologis negatif 

7) Tidak sedang memiliki penyakit keganasan (tumor, HNP) 

c. Drop out 

1) Responden tidak mengikuti prosedur penelitian dengan teratur. 

2) Responden tidak menyelesaikan prosedur penelitian. 

D. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di desa Ngroto Batu 

E. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama 4 minggu yang dimulai dari tanggal 

26 Maret 2018 – 21 April 2018. 

F. Definisi Operasional  

Tabel 4.1 Definis Operasional 

Variabel Definisi Operasional Instru

men 

Skala 

Independen : 

a.Myofascial 

release  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tehnik yang berupa 

kontrol dan berfokus 

pada tekanan, bertujuan 

untuk merenggangkan 

atau memanjangkan 

struktur myofascial dan 

otot sehingga terjadinya 

pelepasan adhesion 

mengurangi nyeri dengan 

teori gate control. 

 

SOP 

 

- 

Mengaktifasi otot-otot 

trunk (core) yang terdiri 
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b. Core Stability 

Exercise  

 

 

dari 4 grup otot yaitu : 

otot transversus 

abdominis, otot 

multifidus, otot  

diafragma dan otot-otot 

dasar panggul, keempat 

grup otot ini akan 

berkontraksi secara 

bersamaan untuk 

mempertahankan  

kestabilan posisi 

vertebrae 

 

 

SOP - 

Dependen : 

Penurunan nyeri 

low back pain 

miogenic 

Pengukuran nyeri low 

back pain myogenic pada 

kelompok tani di desa 

Ngeroto Batu 

NRS Ordinal 

0 : tidak nyeri 

1-3 : nyeri ringan  

4-6 : nyeri sedang  

7-9 : nyeri berat 

terkontrol 

10 : nyeri berat tidak 

terkontrol 

 

G. Etika Penelitian 

1) Informed Consent : Lembar persetujuan untuk responden sebelum 

penelitian dilakukan, bertujuan agar responden mengetahui maksud dan 

tujuan penelitian yang akan dilakukan serta hasil atau dampak yang 

terjadi selama pengambilan data. Jika responden bersedia diteliti maka 

harus menandatangani lembar persetujuan, bila tidak bersedia diteliti 

maka peneliti harus menghormati hak-hak responden dan tidak memaksa 

(Nursalam, 2008) 

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 riset (Nursalam, 2008). 
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3) Confidentiality : Menjaga kenyamanan responden selama penelitian. 

Selama proses penelitian, responden akan diperiksa dan di wawancarai 

saat responden memiliki waktu luang agar tidak mengganggu kegiatan 

sehari-hari dari responden. Aspek kenyamanan juga diterapkan oleh 

peneliti dengan memberikan penjelasan tentang bagaimana proses 

pemeriksaan, proses latihan dan kemungkinan buruk yang terjadi melalui 

gangguan yang sedang diteliti oleh peneliti (Nursalam, 2008). 

H. Instrumen Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data diperlukan alat yang benar-benar dapat 

mengukur apa yang hendak diukur atau validasi seperti yang dinyatakan oleh 

Sugiono (2014) suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati. Instrumen penelitian yanhg peneliti gunakan 

untuk mengukur nyeri sebelum dan sesudah diberikan intervensi 

menggunakan numerical rating scale (NRS).  

 
Gambar 4.4 Numerical rating scale 

(Sumber : Herr, 2009) 

Keterangan : 

 

0 : Tidak ada nyeri 

1 – 3    : Nyeri ringan 

4 – 6    : Nyeri sedang 

7 – 9   : Nyeri berat terkontrol 

10      : Nyeri berat tidak terkontrol  
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 Cara pengukuran dari NRS adalah responden diberikan alat ukur ini 

dan diperintahkan untuk menunjuk dimanakah rasa nyeri jika dilambangkan 

dengan angka dan klasifikasi diatas. 

I. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Melakukan survey lapangan 

2. Mengambil sampel secara acak yang memenuhi kriteria 

3. Menentukan nyeri sebelum dan sesudah diberikan intervensi kombinasi 

myofascial release dengan core stability exercise 

4. Pemberian intervensi kombinasi myofascial release dengan core stability 

exercise 

5. Evaluasi nyeri setelah pemberian intervensi 

6. Peneliti menganalisis data menggunakan software program SPSS 

7. Peneliti melanjutkan penyusunan skripsi 

J. Tahap Pengolahan Data 

Menurut Notoatmojo (2012) pada tahap pre analisis akan dilakukan 

pengolahan data melalui tahap checkingditing, coading, entry data dan 

tabulating. 

1. Editing 

Penilaian pada tulisan sudah jelas dan bisa dipahami, dalam penelitian 

ini peneliti mengumpulkan lembar dari kuisioner, pengecekan terhadap 

surat pernyataan yang sudah terisi semua atau yang tidak valid. 

2. Coading  

Peneliti mengkalasifikasikan hasil dari kuisioner yang telah diisi oleh 

para responen ke dalam kategori yang sudah ditentukan dengan cara 

memberikan tanda atau kode pada masing-masing jawaban. 
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3. Entry 

Kegiatan memasukkan data kemudian dimasukkan kedalam tabel 

dengan cara menghitung frekuensi data dengan cara mengolah data 

menggunakan SPSS. 

4. Tabulating 

Tabulasi dilakukan dengan memasukkan data dari lembar observasi 

dan dikelompokkan menurut jawaban yang sesuai, kemudian dihitung 

jumlahnya lalu dimasukkan kedalam tabel yang sudah disiapkan. 

K. Analisis Data 

Hidayat (2007) Analisis data adalah proses untuk merinci sata yang 

ditulis pada penyajian data. Analisis data yang akan dilakukan untuk melihat 

pengaruh kombinasi myofascial release dengan core stability exercise 

terhadap penurunan nyeri low back pain myogenic pada kelompok tani desa 

Ngroto. 

1. Analisa Univariat 

Ansilisa univariat merupakan analisa satu variabel. Digunakan untuk 

melihat gambaran atau distribusi frekuensi masing-masing variabel 

penelitian yang meliputi usia, jenis kelamin, masa kerja dan lama kerja. 

2. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat digunakan untuk menganalisa hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat (Notoatmodjo, 2012). Perhitungan 

analisis bivariat dilakukan setelah kedua variabel data terkumpul yaitu data 

sebelum perlakuaan kombinasi myofascial release dengan core stability 

exercise kemudian sesudah diberikan perlakuan. 
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a) Uji Normalitas 

Untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal atau tidak 

maka dilakukan uji normalitas. Uji normalitas data yang digunakan 

peneliti berupa uji shapiro wilk karena dengan jumlah sampel sebanyak 37 

orang (<50) yang dengan distribusi normal baku adalah data yang telah 

ditransformasikan ke dalam bentuk (p > 0,05) dan hasil dari uji normalitas 

didapatkan nilai pretest 0,168 > 0,05 dan nilai postest 0,127 > 0,05. Dari 

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal. 

b) Uji Hipotesa 

Setelah melakukan uji normalitas, maka akan dilanjutkan dengan uji 

hipotesa. Jika distribusi data dianggap normal maka analisa yang 

dilakukan uji parametrik dengan paired t test (Nisfianor, 2009) dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh kombinasi myofascial release dengan core 

stability exercise terhadap penurunan nyeri low back pain myogenic pada 

kelompok tani desa Ngroto. 

 


