
38 
 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah quasi eksperimental dengan  

pretest dan posttest design without control yang menilai hubungan sebab-

akibat antara variabel independen dan variabel dependen dalam jangka 

waktu tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti akan membagi sampel dalam 

dua kelompok, yakni kelompok yang akan diberikan positional release 

technique dan kelompok yang akan diberikan ischaemic compression, 

kemudian peneliti membandingkan dua perlakuan tersebut untuk 

didapatkan mana yang lebih efektif menurunkan nyeri myofascial trigger 

point pada muscle upper trapezius. 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

   

Skema 4.1 Desain Penelitian

Populasi 

Sampel 

Pretest nyeri myofascial trigger point Pretest nyeri myofascial trigger point 

Positional Release Technique Ischaemic Compression 

Posttest nyeri myofascial trigger point Posttest nyeri myofascial trigger point 

Dibandingkan dengan Uji Statistik 
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B. Kerangka Penelitian 

 Kerangka penelitian perbandingan efektivitas positional release 

technique dengan ischaemic compression terhadap intensitas nyeri 

myofascial trigger point pada muscle upper trapezius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Skema 4.2 Kerangka Penelitian 

Desain Penelitian: Quasi Experimental  

Populasi: Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang  

Teknik Sampling: Purposive Sampling 

Sampel: Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas 

Muhammadiyah Malang yang memenuhi kriteria inklusi 

V. Independen V. Dependen 

Positional Release 

Technique 

Ischaemic 

Compression 

Instrument: SOP Instrument: SOP 

Penurunan Nyeri 

Instrument: NRS 

Skala Data: Rasio 

Analisa data : Uji Independent T-test 

Hasil: Perbandingan efektivitas positional release technique dengan ischaemic 

compression terhadap intensitas nyeri myofascial trigger point pada muscle upper 

trapezius 

H1: Ada perbandingan efektivitas 

positional release technique dengan 

ischaemic compression terhadap intensitas 

nyeri myofascial trigger point pada muscle 

upper trapezius. 

H0: Tidak ada perbandingan efektivitas 

positional release technique dengan 

ischaemic compression terhadap intensitas 

nyeri myofascial trigger point pada muscle 

upper trapezius. 
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C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

a. Populasi 

Populasi penelitian yang peneliti gunakan adalah Mahasiswa 

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2017 

dengan durasi menggunakan laptop lebih dari 2 jam. 

b. Sampel 

Menentukan jumlah sampel berdasarkan pendapat Roscue (1975), 

Gay dan Diehl (1992), serta Frankel dan Wallen (1993) dari 42 

mahasiswa yang memenuhi kriteria inklusi dipilih secara acak 

sejumlah 30 mahasiswa sebagai sampel untuk dibagi ke dalam dua 

kelompok perlakuan. Akan tetapi, menurut Supranto (2000) untuk 

menghindari sampel yang gugur maka digunakan tingkat kegagalan 

5%, sehingga didapatkan jumlah sampel 34 dengan jumlah masing-

masing kelompok perlakuan adalah 17 sampel. 

c. Teknik Sampling 

Sampel diambil menggunakan teknik sampling berupa purposive 

sampling, dengan inklusi (penerimaan) sebagai berikut: 

a. Responden yang dijadikan sampel adalah Mahasiswa Fakultas 

Teknik Angkatan 2017 Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Responden menderita nyeri myofascial trigger point m. Upper 

trapezius. 

c. Responden bersedia mengikuti jalannya penelitian dan mau 

bekerja sama hingga penelitian berakhir. 
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Kriteria eksklusi (penolakan) adalah sebagai berikut: 

a. Responden yang menderita nyeri myofascial trigger point 

namun bukan otot upper trapezius. 

b. Responden yang menderita nyeri trauma langsung. 

c. Responden yang menderita nyeri hebat dan mengkonsumsi 

obat anti nyeri. 

Kriteria Drop Out (gugur) adalah sebagai berikut: 

a. Responden tidak dapat menyelesaikan intervensi yang 

diberikan. 

b. Responden tidak mengikuti prosedur penelitian dengan baik. 

c. Selama menjalani terapi dalam penelitian ini juga 

mendapatkan terapi lain, selain PRT dan IC. 

D. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu ciri atau ukuran yang digunakan di dalam 

sebuah penelitian dari suatu teori (Suyanto, 2011). Berikut adalah variabel 

penelitian yang digunakan dalam peneilitian ini: 

1. Variabel Independent (bebas) 

Variabel independent atau bebas merupakan variabel yang dapat 

mempengaruhi dan yang menjadi sebab berubahnya atau munculnya 

variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini 

variabel independent adalah metode terapi positional release technique 

dan ischaemic compression. 

 

 



42 
 

 

2. Variabel Dependent (terikat) 

Menurut Sugiyono (2013) variabel dependent merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau  yang menjadi akibat karena reaksi dari variabel bebas. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependent (terikat) adalah 

intensitas nyeri pada myofascial trigger point muscle upper trapezius. 

E. Definisi Operasional 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

(Kelencz et al, 2011; Paz et al, 2014) 

Variabel Definisi Operasional Instrument Skala 

Data 

Positional 

Release 

Technique 

dan 

Ischaemic 

Compression 

Positional Release Technique 

merupakan metode pengobatan 

yang menggunakan titik 

sensitif dan posisi yang 

nyaman bersifat pasif dan tidak 

langsung terapi untuk resistansi 

jaringan, menggunakan posisi 

tubuh dan kepekaan untuk 

mengidentifikasi nyeri, 

memperbaiki fungsinya, 

mengurangi ketegangan 

musculoskeletal. 

Ischaemic Compression adalah 

teknik manual terapi dengan 

aplikasi langsung 

menggunakan tekanan digital 

pada trigger point dengan 

kekuatan cukup dan durasi 

waktu tertentu, untuk 

memperlambat darah mengalir 

dan meredakan ketegangan 

pada otot yang terlibat. 

SOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOP 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Nyeri 

Myofascial 

Trigger Point 

Nyeri adalah mekanisme 

sistem saraf untuk medeteksi 

kerusakan jaringan, sehingga 

tubuh memberikan respon agar 

kerusakan tersebut tidak 

berlanjut atau berulang 

Kuisoner 

Numerical 

Rating scale 

Rasio 
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F. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di kampus 3 Universitas Muhammadiyah 

Malang Fakultas Teknik. Adapun persiapan penelitian dilakukan pada 

bulan Februari 2018 dan penelitian dimulai bulan Maret 2018, dilakukan 

dalam waktu 2 minggu. 

G. Etika Penelitian 

1. Etika Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti sebelumnya telah 

mengajukan permohonan izin kepada pihak yang bersangkutan untuk 

mendapat persetujuan melakukan penelitian di Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Malang, kemudian peneliti melakukan 

penelitian dengan menekankan masalah etika. Penelitian dilakukan dengan 

etika sebagai berikut: 

a. Lembar Persetujuan Penelitian (Informed Consent) 

Informed consent merupakan lembar persetujuan untuk responden 

sebelum penelitian dilakukan yang bertujuan agar reponden mengetahui 

maksud dan tujuan penelitian yang akan dilakukan serta hasil atau 

dampak yang akan terjadi selama pengambilan data. 

b. Tanpa Nama (Anonimity) 

Anonimity adalah menjaga kerahasiaan identitas responden. Peneliti 

tidak diperkenankan mencantumkan nama responden pada lembar 

pengumpulan data, cukup hanya dengan memberikan inisial. 

 

 



44 
 

 

c. Kerahasiaaan (Confidentiality) 

Peneliti wajib untuk menjaga kerahasiaan informasi atau data privasi 

dari responden yang telah dikumpulkan. Peneliti juga menjamin 

kerahasiaan responden. 

H. Instrumen Penelitian 

Numerical Rating Scale (NRS) digunakan untuk menilai skala nyeri 

dan memberi kebebasan penuh klien untuk menentukan keparahan nyeri. 

NRS merupakan skala nyeri yang popular dan lebih banyak diaplikasikan 

di klinik, khususnya pada kondisi akut, mengukur skala nyeri sebelum dan 

sesudah intervensi terapeutik, mudah digunakan dan didokumentasikan 

(Datak, 2008; Wahyuningsih, 2014). 

Skala nyeri pada angka 0 berarti tidak nyeri, angka 1-3 menunjukkan 

nyeri yang ringan, angka 4-6 termasuk dalam nyeri sedang, sedangkaan 

angka 7-10 merupakan kategori nyeri berat. Oleh karena itu, skala NRS 

akan digunakan sebagai instrumen penelitian (Potter & Perry, 2010). 

 

Gambar 4.1 Numeric Rating Scale 

(Yudiyanta, dkk 2015) 
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I. Prosedur Pengumpulan Data 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data antara lain 

sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

a. Melakukan studi kepustakaan. 

b. Penyusunan proposal penelitian. 

c. Melakukan studi pendahuluan di kampus 3 Universitas 

Muhammadiyah Malang Fakultas Teknik. 

d. Mempersiapkan surat ijin penelitian yang ditujukan kepada pihak 

yang berkepentingan yaitu Dekan Fakultas Teknik Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

e. Mempersiapkan instrumen penelitian yang akan 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. Menentukan sampel yang akan diambil, sesuai dengan kriteria yang 

ditentukan. 

b. Meminta persetujuan dan menjelaskan tentang tujuan peneliti untuk 

melakukan uji sampel pada populasi. 

c. Menyiapkan alat dan bahan untuk uji sampel dan intervensi. 

d. Peneliti melakukan uji sampel pada populasi untuk mengetahui 

bahwa pasien positif atau negatif terdiagnosis myofascial trigger 
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point dengan menggunakan teknik anamnesis (wawancara) sebelum 

diberikan intervensi. 

e. Setelah mendapatkan sampel, maka peneliti mengajukan persetujuan 

kepada pasien berupa informed consent yaitu  surat persetujuan dan 

kesediaan responden. Apabila telah mendapatkan persetujuan dan 

kesediaan responden maka peneliti menjelaskan teknik intervensi 

dan kerahasiaan data yang diambil dari responden. 

f. Setelah sampel didapatkan, maka peneliti memberikan terapi berupa 

positional release technique dengan durasi 90 detik dan ischaemic 

compression dengan durasi 60 detik, terapis juga mengukur 

intensitas nyeri sebelum dan sesudah diberikan terapi terhadap 

responden kemudian dibandingkan dengan tingkatan nyeri sebelum 

diberikan terapi positional release technique dengan ischaemic 

compression. 

3. Tahap Pengolahan Data 

a. Editing 

Editing merupakan upaya pemeriksaan kembali kebenaran data yang 

di dapat dari penelitian yang dikumpulkan. Editing data dapat 

dilakukan pada tahap peguumpulan data atau setelah data terkumpul. 

b. Coding 

Coding merupakan pemberian kode untuk beberapa data dalam 

beberapa kategori. Kode yang diberikan berupa angka atau huruf 

untuk membedakan sampel atau hasil yang dilakukan yakni sebelum 
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dan sesudah dilakukan terapi positional release technique dengan 

ischaemic compression. 

c. Entry data 

Merupakan kegiatan memasukkan data yang diperoleh dari 

penelitian yang telah di lakukan, untuk menentukan hasil yang di 

dapat dari terapi yang dilakukan dengan memasukkan nama inisial 

responden, usia, jenis kelamin, pekerjaan, nilai pengukuran nyeri 

sebelum dan setelah dilakukan terapi positional release technique 

dengan ischaemic compression. 

J. Rencana Analisis Data 

1. Analisa Univariat 

Notoamodjo (2005) menjelaskan bahwa Analisa univariat bertujuan 

untuk mengetahui gambaran terhadap variabel–variabel independen yang 

diteliti, melihat gambaran distribusi frekuensi variabel dependen dan 

independen yang akan diteliti meliputi mean, median, modus, dan range, 

standar deviasi yang digambarkan dalam bentuk tabel atau grafik. 

2. Analisa Bivariat 

Merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan 

antara variabel independen dan variabel dependen dengan menggunakan 

uji statistik, sebagai berikut (Hidayat, 2016) : 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan 

untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau 

variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah 
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tidak. Uji Normalitas berguna untuk menentukan data yang telah 

dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji 

kenormalan  data  guna keselarasan  akan kepastian  data  yang  

diperoleh, pengujian  normalitas  dapat  dilakukan dengan  program  

SPSS.  Uji  normalitas  menggunakan  Kolmogarov Smirnov, 

kesimpulan analisa data berdistribusi normal yaitu p > 0,05. 

b. Paired T-test 

Analisa data yang digunakan untuk mengetahui penurunan nyeri 

myofascial trigger point muscle upper trapezius antara sebelum dan 

sesudah positional release technique dengan sebelum dan sesudah 

ischaemic compression terhadap penurunan nyeri myofascial trigger 

point pada Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah 

Malang pada penelitian ini menggunakan uji t berpasangan (Paired T-

test). Kesimpulannya adalah data yang dihasilkan p (sig. 2 tailed) < α 

(0.05) maka dinyatakan ada perbandingan efektivitas positional 

release technique dengan ischaemic compression terhadap intensitas 

nyeri myofascial trigger point pada muscle upper trapezius. 

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 di sini adalah dua kelompok yang tidak berpasangan, 

artinya sumber data berasal dari subjek yang berbeda. Penggunaan 

independent t-test dalam penelitian ini adalah membandingkan nyeri 
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myofascial trigger point muscle upper trapezius sebelum dan sesudah 

pada kelompok positional release technique dan ischaemic 

compression. Kesimpulan dari independent t-test yang dihitung 

menggunakan SPSS versi 16 adalah p (sig. 2 tailed) < α (0.05) yang 

berarti H1 yang berbunyi ada perbandingan efektivitas positional 

release technique dengan ischaemic compression terhadap intensitas 

nyeri myofascial trigger point pada muscle upper trapezius di terima. 

 


