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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain penelitian  

Desain penelitian ini adalah Quasi Experimental dengan 

menggunakan Two group pre-test post-test design, yaitu desain penelitian 

yang memberikan pre-test terlebih dahulu tanpa memilih kelompok kontrol 

maupun kelompok eksperimen sehingga hasil penelitian lebih akurat 

(Sugiyono, 2010). Pembagian kelompok dalam penelitian ini dipilih secara 

acak menjadi kelompok A dan kelompok B.  

 

 

 

 

 

Bagan 4.1. Desain penelitian 

 Keterangan: 

 K 1 : Kelompok perlakuan PIR. 

 K 2 : Kelompok Perlakuan MRT. 

 X 1 : Pre-test yang diberikan kepada kelompok  PIR. 

 X 2 : Post-test yang diberikan kepada kelompok  PIR. 

 Y 1 : Pre-test yang diberikan kepada kelompok  MRT. 

 Y 2 : Post-test yang diberikan kepada kelompok  MRT. 

 T 1 : Intervensi PIR diberikan kepada kelompok 1. 

 T 2 : Intervensi MRT diberikan kepada kelompok 2. 

B. Kerangka penelitian 

Kerangka penelitian merupakan langkah-langkah awal yang dilakukan 

dalam kelompok ilmiah, dimulai dari penetapan populasi, sampel dan 

seterusnya (Suryawan, 2014). Kerangka penelitian ini sebagai berikut:  

Sampel  

K 2  Y 2  T 2  Y 2  

K 1  X1  T 1  X 2  
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Bagan 4.2. Kerangka Penelitian 

 

 

Design penelitian:  

Pre Test – Post Test Group  

Populasi:  

Karyawan Tata Usaha 

Universitas Muhammadiyah 

Malang 

Teknik Sampling:  

Purposive sampling 

Sampel: 

karyawan usia 20-50 th 

V. Independen:  

Kelompok A : Post 

Isometric 

Relaxation 

Kelompok B : Myofascial 

Release 

V. Dependen: 

Nyeri leher 

Instrument: SOP Instrument:  Numerical 

Rating Scale (NRS) 

Skala Data: Tidak Dipakai   Skala Data: Rasio 

Analisis data: uji T 

H0:    

Tidak ada perbedaaan pengaruh 

Post Isometric Relaxation dan 

Myofascial Release pada Nyeri 

Leher Karyawan Tata Usaha 

Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

H1:  

Ada perbedaan pengaruh  Post 

Isometric Relaxation dan 

Myofascial Release pada Nyeri 

leher Karyawan Tata Usaha 

Universitas Muhammadiyah 

Malang. 
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C. Populasi 

Menurut Sugiyono (2014) populasi adalah obyek/subyek yang 

mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut 

Arikunto (2010) populasi adalah  keseluruhan dari subjek penelitian. Maka 

populasi dari penelitian ini adalah seluruh Karyawan Tata Usaha Universitas 

Muhammadiyah Malang.  

D. Sampel  

Sampel sering juga disebut "contoh" dari  bagian/subset suatu 

populasi, sampel memberikan gambaran yang dapat mewakili tentang 

populasi (Gulo, 2010). Sampel pada penelitian ini adalah Karyawan Tata 

Usaha Fakultas di kampus III Universitas Muhammadiyah Malang. 

E. Sampling 

Pada penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah purposive 

sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan data dengan 

pertimbangan tertentu yang telah di tentukan oleh peneliti (Sugiyono, 2012). 

Inklusi dalam penelitian ini antara lain: 

1. Karyawan Tata Usaha 20-50 tahun 

2. Indikasi nyeri leher 

3. Mampu berkomunikasi dengan baik 

4. Bersedia menjadi responden hingga selesai penelitian 

5. Bekerja di depan computer selama >4 jam sehari 

Eksklusi dalam penelitian ini: 

1. Sedang menjalani terapi lain pada hari itu (ex: obat, menjalani 

pijat) 
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2. Fraktur tulang belakang 

3. Metastasis jaringan (ex. tumor atau kanker) 

4. Gangguan neurologi dan gangguan postur  

5. Luka terbuka  

6. Penyakit kulit menular  

 

F. Definisi operasional  

Definisi operasional mendefinisikan variable secara operasional 

berdasarkan karakteristik yang diamati kemudian memungkinkan peneliti 

untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu 

objek atau fenomena (Nursalam, 2015). 

 

Table 4.1. Definisi Operasional 

No  Variabel Definisi 

Operasional 

Instrument Skala data 

1. Variable Independent  

a. Post 

Isometric Relaxation  

Teknik 

menurunkan 

ketegangan 

otot dengan 

cara relaksasi 

setelah 

dilakukan 

isometrik 

submaksimal 

Standart 

Operational 

Prosedure 

(SOP) 

- 

 b. Myofascial 

Release   

Teknik 

pembebasan 

perlengketan 

fascia dan 

peregangan 

otot  

Standart 

Operational 

Prosedure 

(SOP) 

- 

2.  Variable Dependent 

Nyeri Upper Trapezius  

Nyeri yang 

diakibatkan 

oleh 

ketegangan 

Numerical 

Rating Scale 

(NRS) 

Rasio  
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otot leher 

 

G. Tempat penelitian 

Tempat penelitian yang dilakukan adalah berada di wilayah Kampus 

III Universitas Muhammadiyah Malang Jl. Tlogomas 246, Malang.  

H. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 5-26 Maret 2018. .  

I. Etika Penelitian 

1. Bebas dari penderitaan 

Penelitian tanpa mengakibatkan penderitaan kepada responden 

khususnya jika dalam pelaksanaan penelitian menggunakan tindakan 

atau perlakuan khusus. 

2. Bebas dari eksploitasi 

Responden harus dihindarkan dari keadaan yang tidak 

menguntungkan. responden harus diberi informasi mengenai tindakan 

yang akan dilakukan tidak akan dipergunakan dalam hal-hal yang 

dapat merugikan responden dalam bentuk apapun. 

3. Risiko (benefits ratio) 

Peneliti harus hati-hati mempertimbangkan risiko dan 

keuntungan yang akan berakibat kepada responden pada setiap 

tindakan.  

4. Hak untuk ikut/tidak menjadi responsden (right to self determination) 

Responden mempunyai hak memutuskan apakah bersedia 

menjadi subjek ataupun tidak.  

5. Hak untuk mendapatkan jaminan dari perlakuan yang diberikan (right 

to full disclosure) 
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Peneliti harus memberikan infirmasi secara rinci serta 

bertanggung jawab jika ada sesuatu yang terjadi kepada subjek.  

6. Informed consent  

Responden harus mendapatkan informasi secara lengkap tentang 

tindakan dan tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan sehingga 

responden mempunyai hak untuk bebas berpartisipasi atau menolak 

menjadi responsden. Pada informed consent peneliti menjamin bahwa  

data yang diperoleh hanya akan dipergunakan untuk pengembangan 

ilmu. 

7. Hak dijaga kerahasiaannya (right to privacy)  

Responden mempunyai hak untuk dirahasiakan data pribadinya 

maka data yang diambil tanpa nama (anonymity) dan rahasia 

(confidentiality). 

 

J. Alat Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini instrument yang digunakan untuk mengumpulkan 

data yaitu lembar numeric rating scale (NRS), yaitu pengukuran yang 

digunakan untuk mengukur nyeri. Skala ini sudah biasa dipergunakan dan 

telah divalidasi. Ukuran  rasa sakit atau nyeri dibuat menjadi terukur dengan 

mengobyektifkan pendapat subyektif nyeri dengan menggunakan angka 0-

10 untuk menggambarkan nyeri. Pengukuran dengan numeric rating scale 

dilakukan dengan mengukur tingkat nyeri sebelum dan setelah pemberian 

intervensi Post Isometric Relaxation dan myofascial release. 
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Gambar. 4.2 numeric rating scale (NRS) 

Sumber: Potter&Perry dalam Handayani (2015) 

 

K. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Tahap Persiapan 

a. Penyusunan proposal penelitian 

b. Melakukan studi pendahuluan pada beberapa Karyawan Tata Usaha 

Universitas Muhammadiyah Malang 

c. Mempersiapkan surat-surat perijinan untuk melakukan penelitian 

d. Mempersiapkan instrument penelitian yang akan digunakan peneliti 

untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan menggunakan 

informed consent, alat pengumpulan data dan tempat untuk 

melakukan tindakan. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Berkoordinasi dengan para responden yang terpilih sesuai inklusi 

b. Memastikan sample bersedia untuk menjadi responden dalam 

penelitian dengan memberikan surat persetujuan. Jika responden 

setuju maka akan diberikan infromasi oleh peneliti untuk menjamin 

kerahasian data dari responden. 

c. Mengumpulkan responden pada satu tempat yang telah disediakan. 

d. Mengukur skala nyeri responden sebelum dilakukan perlakuan 

e. Membagi responden menjadi dua  kelompok. 
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f. Responden diberikan intervensi Post Isometric Relaxation. 

g. Mengukur skala nyeri responden setelah diberikan perlakuan Post 

Isometric Relaxation. 

h. Responden diberikan intervensi myofascial release. 

i. Mengukur skala nyeri responden setelah diberikan perlakuan 

myofascial release. 

j. Manyimpulkan hasil pengukuran skala nyeri sebelum dan setelah 

diberikan perlakuan. 

 

3. Tahap Pengolahan Data 

a. Pada tahap pre analisa adalah tahap dilakukan pengolahan data 

mencangkup checking/ editing, coading, entry data dan tabulating 

(Nothoatmodjo, 2012). 

1) Editing 

Peneliti memastikan tulisan jelas dan bisa di pahami. Dalam 

penelitian ini, peneliti mengumpulkan lembar koisioner yang 

telah di bagikan ke responden, kemudian peneliti melakukan 

pengecekan terhadap kelengkapan dan kekurangan dari jumlah 

pertanyaan kuisoner, pengecekan terhadap item-item 

pertanyaan.  

2) Coading 

Peneliti mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari sesponden 

ke dalam kategori dengan memberikan tanda atau kode 

berbentuk angka pada masing-masing jawaban. 

3) Entry 
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Memasukan data atau jawaban-jawaban yang sudah diberi 

kode kategori kemudian dimasukan dalam tabel dengan cara 

menghitung frekuensi data. Memasukkan data, boleh dengan 

cara manua melalui pengolahan komputer menggunakan 

SPSS. 

4) Tabulating  

Tabulasi ini dilakukan dengan memasukkan data dari lembar 

observasi dikelompokkan menurut jawaban yang diberikan, 

kemudian dimasukkan kedalam tabel yang telah disiapkan. 

 

4. Rencana Analisis Data 

Analisa data yang dilakukan untuk melihat Perbandingan Pengaruh   

Post Isometric Relaxation dan Myofascial Release pada Nyeri Leher 

Karyawan Tata Usaha Universitas Muhammadiyah Malang 

a. Analisa Univariat 

Ansilisa univariat  merupakan analisis satu variabel. Digunakan 

untuk melihat gambaran atau distribusi frekuensi masing-masing 

variable penelitian yang meliputi umur, jenis kelamin, dan lama kerja.  

b. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat digunakan untuk menganalisa hubungan 

antara variabel independent  dengan variabel dependent  

(Notoatmodjo, 2012).  Perhitungan analisis bivariat dilakukan 

setelah kedua data variabel terkumpul yaitu data sebelum intervensi 

Post Isometric Relaxation dengan sesudah diberikan perlakuan dan 
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sebelum intervensi Myofascial Release dengan sesudah diberikan 

perlakuan.  

 

1) Uji normalitas 

Sebelum melakukan analisis data dengan uji T, data terlebih 

dahulu akan diuji normalitas. Tujuan uji normalitas adalah untuk 

mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati 

distribusi normal (Santoso. 2010). Untuk mengukur normalitas 

digunakan uji kolmogorov-smirnov  SPSS for windows sebagai uji 

statistik dengan sampel  >50 responden. Kesimpulan hasil analisa uji 

normalitas adalah : 

a) Nilai signifikan 2 tailed ≤ 0,05 maka Ho ditolak, hal  

ini  berarti  bahwa data tidak berdistribusi dengan 

normal. 

b) Nilai signifikan 2 tailed  ≥ 0,05 maka Ho diterima, hal 

ini berarti bahwa data berdistribusi dengan normal. 

2) Wilcoxon Test  

Jika data tidak berdistribusi dengan normal maka uji statistik 

non-parametrik menggunakan Wilcoxon Test. Dasar pengambilan 

keputusan pengujian Wilcoxon Signed Rank Test berdasarkan 

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

adalah : 

a) Jika nilai P > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

b) Jika nilai P < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. 
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3) Mann Whitney Test

Jika kedua data berdistribusi tidak normal maka uji 

perbandingan kedua intervensi menggunakan uji mann whitney dasar 

pengambilan keputusan pengujian mann whitney berdasarkan 

perbandingan nilai probabilitas dengan nilai signifikan (α = 0.05) 

adalah: 

a) Jika nilai P > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak.

b) Jika nilai P < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima.


