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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang 

menggunakan desain penelitian Quasi eksperimental yakni dengan Non 

Equivalen Group design. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari 

hubungan antara sebab akibat antara 2 variabel berbeda yakni variabel dependen 

(terikat) atau variable independen (tidak terikat).  

0 

Bagan 4.1 Desain penelitian Non Equivalen Group design 

Keterangan :  

O1 : Kelompok kontrol sebelum diberi perlakuan 

O2 : Kelompok kasus sebelum diberi perlakuan 

P1 : Kelompok kontrol setelah diberi perlakuan 

P2 : Kelompok kasus setelah  diberi perlakuan 

X1 : Pemberian intervensi kinesio taping  

X2 : Pemberian intervensi kombinasi kinesio taping  dengan myofascial 

          release 

A : Perbandingan nilai kelompok kontrol sebelum dan sesudah diberi 

          perlakuan 

B : Perbandingan nilai kelompok kasus sebelum dan sesudah diberi 

          perlakuan

Kelompok 1 O1 X1 P1 

A 

 dibandingkan 

Kelompok 2 O2 X2 P2 

B 
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Variabel terikat dalam penelitian ini adalah peningkatan aktifitas 

fungsional pada pasien risiko OA, sedangkan variabel tidak terikat dalam 

penelitian ini adalah intervensi yang diberikan oleh peneliti yakni penggunaan 

kinesio taping dan Myofascial release. Penelitian eksperimental merupakan 

penelitian dengan melakukan percobaan terhadap kelompok yang diuji. Kepada 

kelompok eksperimental dikenakan perlakuan-perlakuan tertentu dengan 

kondisi-kondisi yang dapat dikontrol.  

Penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok kontrol yang 

diberikan intervensi berupa kinesio taping dan kelompok kasus diberikan 

intervensi berupa kombinasi kinesio taping dengan myofascial release. Hasil yang 

ingin diperoleh adalah untuk melihat efektivitas penambahan myofascial release 

pada intervensi kinesio tapping untuk peningkatan aktifiitas fungsional pada knee 

Osteoarthritis.  

B. Kerangka Kerja Penelitian 

Kerangka kerja penelitian pengaruh penambahan myofascial release pada 

intervensi kinesio taping untuk peningkatan akifitas fungsional pada knee 

Osteoarthritis di Puskesmas Kendal Kerep Kota Malang. 
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H0 : Tidak ada pengaruh kombinasi 

myofascial release pada intervensi 

kinesio taping terhadap peningkatan 

aktifitas fungsional pasien risiko 

osteoarthritis lutut di Puskesmas 

Kendal Kerep Kota Malang 

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

RW 03 dan 04 yang memenuhi kriteria inklusi  

Variabel Independen Variabel dependen 

Kinesio taping dan 

Myofascial release 

Kinesio 

taping 

Peningkatan Aktifitas Fungsional 

Instrumen : Lower Extremity 

Functional Scale (LEFS) 

Skala : Rasio 

Analisis data : Paired T test 

dan Independent T test  

Hasil : Peningkatan aktifitas fungsional pada pasien lansia knee osteoatrthritis 

H1 : Ada pengaruh kombinasi 

myofascial release pada intervensi 

kinesio taping terhadap peningkatan 

aktifitas fungsional pasien risiko 

osteoarthritis lutut di Puskesmas 

Kendal Kerep Kota Malang 
 

 

Bagan 4.2 Kerangka Kerja Penelitian pengaruh kombinasi myofascial 

release pada intervensi kinesio taping untuk peningkatan aktifitas 

fungsional pada knee Osteoarthritis di Puskesmas Kendal Kerep Kota 

Malang. 

 

Populasi : Pasien lansia di Puskesmas Kendal Kerep 
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C. Populasi, Sampel dan Sampling 

 

1. Populasi 

 

Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat yang mengalami gejala 

penyakit lutut berupa risiko osteoarthritis yang pada derah lutut, dimana 

sampel adalah pasien lansia Puskesmas Kendal Kerep Kota Malang. 

2. Sampel 

Sampel yang diambil untuk penelitian ini adalah populasi lansia yang 

menderita risiko OA dan akan dilakukan pengambilan sample dengan teknik 

purposive sampling kemudian akan dibagi menjadi 2 kelompok, dimana pada 

kelompok 1 terdapat 14 sampel dan kelompok 2 terdapat 11 sample. 

kelompok pertama adalah kelompok kontrol yang memperoleh intervensi 

kinesio taping. Sedangkan kelompok kediua adalah kelompok yang menerima 

intervensi berupa kombinasi kinesio taping dengan myofascial release. 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan adalah non-probabiltiy sampling, 

purposive sampling, karena ada kriteria khusus yang harus dimiliki oleh 

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

a. Responden berusia minimal 45 tahun 

b. Lansia dengan risiko OA knee 

c. Tidak menggunakan alat bantu jalan 

d. Tidak mengalami gangguan kognitif 

Adapun kriteria ekslusi dalam penelitian ini yaitu : 
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a. Kondisi frakture dan ruptur ligament, traumatic knee pain, meniscopathy 

pada knee joint. 

b. Tumor/malignancy pada knee joint 

c. Osteoarthritis pada hip dan penggunaan cortikosteroid, infeksi hyaluronic 

acid pada knee joint. 

d. Kondisi inflamasi dan infeksi  

e. Rhematoid dan gout atrthritis 

f. Gangguan neuromuskular. 

g. Responden yang mengalami kontraindikasi dari intervensi myofascial 

release dan kinesio taping. 

Adapun kriteria drop out dalam penelitian ini yaitu : 

a. Responden meninggal dunia. 

b. Mengajukan untuk mengundurkan diri untuk menjadi responden. 

c. Mengkonsumsi obat anti nyeri dan atau obat inflamasi  

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

D. Variabel Penelitian 

1. Variabel independen (bebas) 

Variabel independen atau variabel bebas yaitu variabel yang nilainya 

menentukan variabel lain. Variablel bebas biasanya dimanipulasi, diamati, dan 

diukur untuk diketahui hubungannya atau pengaruhnya terhadap variabel lain 

(Nursalam, 2008). Variablel bebas pada penelitian ini adalah intervensi 

Kinesiotaping (kelompok 1) dan Kinesiotaping ditambah myofacial release 

(kelompok 2). 
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2. Variabel dependent (terikat) 

Variabel dependen atau variabel terikat adalah faktor yang diamati dan diukur 

untuk menentukan ada tidaknya hubungan atau pengaruh dari variabel bebas. 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah  peningkatan aktifitas fungsional 

pada pasien risiko osteoarthritis knee. 

E. Definisi Operasional Variabel 

Tabel 4.1 Operasinal Variabel 

No. Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Skala Data 

1. Variabel 

Independen 

a.Kinesio 

taping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.Kombinasi 

Kinesio taping 

dengan 

myofacial 

release 

Pemberian intervensi 

dengan modalitas 

Kinesio taping untuk 

menurunkan tekanan 

pada reseptor nyeri 

sehingga persepsi 

nyeri menurun 

kemudian 

menstabilkan area 

knee dan dapat 

mengontrol 

pergerakan knee 

sehingga pada 

akhirnya dapat 

meningkatkan 

fungsional pada 

ekstremitas bawah 

lansia knee 

osteoarthritis di 

Puskesmas Kendal 

Kerep Kota Malang. 

 

Pemberian intervensi 

dengan kombinasi 

Kinesio taping dan 

myofacial release 

untuk menurunkan 

persepsi nyeri, 

menstabilkan 

a. SOP ( Standar 

Operasional 

Procedur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. SOP ( Standar 

Operasional 

Procedur) 
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pergerakan knee, 

kemudian juga 

menghilangkan 

spasme dan nyeri 

pada otot penggerak 

knee sehingga dapat 

meningkatkan 

aktifitas fungsional 

pasien risiko lansia 

knee osteoarthritis di 

Puskesmas Kendal 

Kerep Kota Malang.  
2.  Variabel 

dependen 

peninkatan 

aktivitas 

fungsional pada 

Knee 

Osteoatrthitis 

Terjadi peningkatan 

fungsional pada psien 

OA knee setelah 

pemberian kinesio 

taping dan myofascial 

release 

Lower Ectremitas 

Functional Scale 

Rasio (0-

10) 

 

F. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Posyandu Lansia Polehan RW 03 dan 04, 

Pengambilan data dilakukan selama 2 bulan, yang dilaksanakan 3 kali 

seminggu yaitu pada hari selasa, kamis dan sabtu pada bulan 19 Maret-19 Mei 

2018. 

G. Instrumen Penelitian 

  Parameter yang digunakan untuk mengukur aktifitas fungsional pasien 

risiko OA knee adalah dengan lower extremity functional scale. Lower extremity 

functional scale atau skala fungsional ekstremitas bawah adalah kuisioner yang 

berisi 20 pertanyaan tentenag kemampuan seseorang untuk melakukan tugas 

sehari hari. Kuisioner inidapat digunakan sebagai ukuran aktivitas fungsional dari 

awal, kemajuan yang sedang berlagsung, dan hasi, serta untuk menetapkan tujuan 
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fungsional. Skala fungsional ekstremitas bawah dapat digunakan untuk memantau 

pasien dari waktu ke waktu dan untuk mengevaluasi efektivitas intervention dari 

sebuah perlakuan. 

1. Petunjuk penilaian 

Kolom pada skala dijumlahkan untuk mendapatkan nilai total (keseluruhan). 

Nilai maksimum pada skala ini adalah 80 

2. Intepretasi penilaian  

1. Semakin rendah total nilai, semakin besar tingkat disability (semakin 

rendah nilai fungsi/semakin jelek) 

2. Perubahan yang terdeteksi pada skala minimal 9 point 

3. Perbedaan klinis minimal 9 point 

4. Persen dari fungsi maksimal = nilai score keseluruhan skala dibagi 80 * 

100     

                                      Nilai Skor Skala                       

     Performa / Kinerja :           80 x 100 

H. Prosedur Pengumpulan Data 

Langkah-langkan yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan 

a. Menyusun proposal penelitian. 

b. Melakukan studi pendahuluan 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 Puskesmas Kendal Kerep dan Ketua 

Posyandu Lansia RW 3 dan 4. 

d. Mempersiapkan alat instrumen penelitian yang akan digunakan peneliti 

untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan menggunakan informed 

consent, serta alat dan tempat untuk melakukan terapi.  

2. Tahap Pelaksanaan 

 

a. Menyiapkan alat untuk melakukan treatment pada pasien dengan metode 

Kinesio taping dan Myofacial release. 

b. Koordinasi dengan kepala posyandu lansia di puskesmas Kendal Kerep 

c. Memastikan bahwa sampel bersedia untuk menjadi responden dalam 

penelitian dengan memberikan surat persetujuan. Jika responden setuju, 

maka selanjutnya peneliti menjelaskan untuk menjamin kerahasiaan data 

dari responden. 

d. Mengumpulkan responden dalam satu ruangan. 

e. Mengukur aktifitas fungsional pada responden sebelum diberikan 

intervensi. 

f. Membagi responden menjadi dua kelompok perlakuan. 

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

minggu dengan jumlah pemberian intervensi sebanyak 12 kali. 
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h. Kelompok kedua diberikan metode kinesio taping dan Myofacial release, 

diberikan selama 4 minggu dengan jumlah pemberian intervensi sebanyak 

12 kali. 

i. Mengukur aktifitas fungsional pada responden setelah diberikan 

intervensi. 

j. Membandingkan keefektifan kedua intervensi dalam meningkatkan 

aktifitas fungsional pada responden di akhir terapi 

3. Tahap Pengolahan Data 

a. Editing 

Editing merupakan suatu upaya untuk memeriksa kembali kebenaran 

suatu data yang diperoleh ataupun yang dikumpulkan. Editing data bisa 

dilakukan dalam 2 cara yakni dapat dilakukan pada tahap pengumpulan 

data (awal) atau setelah data terkumpul (akhir) (Hidayat, 2009). Pada 

penelitian yang akan dilakukan, jumlah sampel awal yakni sebanyak 30 

sampel bebas. Peneliti selanjutnya akan melakukan proses editing, 

sehingga dapat ditetapkan jumlah sampel yang akan mengikuti proses 

penelitian yakni sebanyak sebanyak 30 sampel berpasangan. 

b. Coding 

Coding merupakan suatu kegiatan dengan adanya pemberian kode 

terhadap data yang terdiri atas beberapa kategori (Hidayat, 2009). Code 

yang diberikan bisa berupa huruf dan angka agar dapat memdedakan 

sampel yang telah menerima perlakuan dan yang belum menerima 

perlakuan 
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c. Entry data 

Entry data merupakan suatu cara memasukkan suatu data, lalu 

membuat distribusi frequensi sederhana atau bis dengan membuat tabel 

kontingensi (Hidayat, 2009). Peneliti melakukan entry data dengan 

memasukkan nama inisial responden, usia, jenis kelamin, pendidikan, 

pekerjaan, pengukuran aktifitas fungsional responden sebelum intervensi 

kinesio taping atau kinesio taping dan myofascial release, dan pengukuran 

aktifitas fungsional setelah intervensi kinesio taping atau kinesio taping 

dan myofascial release. 

d. Melakukan Teknik Analisis 

 Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengukuran aktifitas 

fungsional pada saat sebelum dan sesudah diberikan intervensi kinesio 

taping atau kinesio taping dan myofascial release dengan menggunakan 

lower extremity functional scale (LEFS) berskala rasio, selanjutnya 

dilakukan teknik analisa data univariat dan bivariat (independent t test). 

I. ANALISA DATA 

1. Analisa Univariat 

Analisa univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik setiap variabel penelitian, meliputi distribusi usia, jenis kelamin, 

pendidikan, dan pekerjaan (Notoatmodjo, 2015) 

2. Analisa Bivariat 

a. Uji Normalitas 
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Sebelum melakukan analisis data dengan paired t test dan 

independent t test, data terlebih dahulu akan diuji normalitas. Tujuan uji 

normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data 

mengikuti atau mendekati distribusi normal (Santoso, 2010). Uji 

normalitas yang digunakan menggunakan uji kolmogorov-smirnov. 

Kesimpulan hasil analisa data berdistribusi normal jika p > 0,05 dan jika 

tidak normal bernilai p < 0.05 (Nisfiannoor, 2009). 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas juga merupakan uji prasyarat sebelum dilakukan analisis 

kovarian. Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya 

variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih (Santoso 2010). 

Kesimpulan hasil analisis data homogenitas jika p> 0,05 maka data 

tersebut homogen, sementara apabila nilai p < 0,05 maka data tersebut 

tidak homogen (heterogen). 

c. Paired T Test 

Setelah di lakukan uji normalitas dan di nyatakan normal, maka 

selanjutnya di lakukan uji paired t test yaitu untuk menganalisa efektivitas 

kinesio taping dan myofascial release terhadap peningkatan aktifitas 

fungsional dengan menggunakan uji t berpasangan (paired t test) 

merupakan uji statistika parametrik yang digunakan untuk menguji data 

dengan skala interval/rasio dari 1 kelompok sampel berpasangan. Syarat 

penggunaan paired t test adalah skala variabel berbentuk interval atau 

rasio, serta mempunyai distribusi data normal (Nisfiannoor, 2009). 
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Penggunaan paired t test pada penelitian ini bertujuan untuk 

membandingkan perbedaan mean antara peningkatan aktifitas fungsional 

sebelum pemberian intervensi kinesio taping atau kinesi otaping dan 

myofascial release dan setelah pemberian interfensi kinesiotaping atau 

kinesio taping dan myofascial release pada 1 kelompok berpasangan. Jika 

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

(0,05), maka H0 ditolak dan H1 diterima yang artinya ada pengaruh 

kombinasi intervensi kinesio taping atau kinesio taping dan myofascial 

release terhadap peningkatan aktifitas fungsional  pada pasien 

osteoarthritis lutut. 

d. Independent T Test 

Analisis data bivariat digunakan untuk menganalisa perbandingan 

efektivitas kinesio taping atau kinesio taping dan myofascial release 

terhadap peningkatan aktifitas fungsional dengan menggunakan uji t bebas 

(independent t test). Uji t bebas (independent t test) merupakan uji 

statistika parametric yang digunakan untuk menguji data dengan skala 

interval/rasio dari 2 kelompok sampel bebas. Syarat penggunaan 

independent t test adalah skala variabel berbentuk interval atau rasio, serta 

mempunyai distribusi data normal (Nisfiannoor, 2009). Penggunaan 

independent t test pada penelitian ini bertujuan untuk membandingkan 

peningkatan fungsional sebelum pemberian intervensi kinesio taping atau 

kinesio taping dan myofascial release dan setelah pemberian interfensi 

kinesiotaping atau kinesio taping dan myofascial release. Penarikan 
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kesimpulan dilakukan dengan menggunakan SPSS cara membandingkan 

P ( sig 2 tailed) dengan nilai α (0,05). Ho diterima bila P ( sig 2 tailed) > 

0,05 maka tidak ada pebedaan efektivitas kinesio taping atau kinesio 

taping dan myofascial release terhadap peningkatan aktifitas fungsional 

pada pasien osteoarthritis lutut dan H1 diterima bila P ( sig 2 tailed) ≤ 

0,05 maka ada pebedaan pengaruh kombinasi kinesiotaping atau 

kinesiotaping dan myofacial release terhadap peningkatan aktifitas 

fungsional pada pasien osteoarthritis lutut. 

J. Etika Penelitian 

Etika penelitian dengan menghormati prinsip autonomity, anonimity, 

dan    confidentiality. 

1. Autonomity 

Yaitu hak untuk menjadi responden dengan membagikan lembar 

pengantar kuesioner kepada sujek penelitian, dengan tujuan supaya subyek 

mengetahui identitas peneliti, maksud, tujuan dan manfaat penelitian serta 

dampak yang diteliti selama pengumpulan data. Subjek penelitian diminta 

menjadi responden dalam penelitian jika subjek penelitian bersedia, maka 

subjek penelitian dipersilahkan menandatangani surat persetujuan 

informed consent. Namun, jika subjek penelitian tidak bersedia maka 

peneliti tidak bisa memaksa dan cukup mengucapkan terimakasih. 

2. Anonimity (tanpa nama) 

Anonimity yaitu kerahasiaan identitas responden atau sampel dapat 

tetap terjaga dengan baik dengan cara peneliti tidak mencantumkan nama 



70 
 

 
 

lengkap responden pada lembar kuesioner, tetapi diganti dengan inisial 

nama responden dan menutup wajah responden jika terdapat bukti fisik 

berupa bukti dokumentasi. 

3. Confidentiality (kerahasiaan) 

Confidentiality merupakan suatu sistem dimana mengenai semua 

data dan informasi iresponden dalam kuesioner dan hasil pengukuran 

dengan skala disimpan dalam arsip penelitian dan hanya dapat diakses 

oleh peneliti saja. 


