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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang disusun 

sedemikian rupa dan pelaksanaan penelitian (Notoatmodjo, 2015). Penelitian ini 

yaitu menggunakan jenis penelitian observasional analitik dengan jenis 

rancangan Cross Sectional Study yang merupakan penelitian yang akan 

dilakukan berdasarkan dengan pengamatan sesaat dalam satu periode tertentu 

dengan setiap subjek studi yang hanya dilakukan selama satu kali pengamatan 

dalam penelitian dengan tujuan untuk dapat mengetahui ada dan tidaknya 

“Hubungan Indeks Massa Tubuh dengan potensi Low Back Pain  pada pasien di 

Puskesmas Dinoyo Kota Malang”. 

. 

    

  

Gambar 4.1 Desain Penelitian 

Keterangan : 

P = Populasi 

X = Indeks massa tubuh 

Y =  Potensi low back pain

P X Y 
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B. Kerangka Kerja Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.1 Kerangka Penelitian 

Observasi analitik berdasarkan dengan pendekatan Cross 

Sectional 

Populasi : 92 Pasien di Puskesmas Dinoyo Kota Malang 

Purposive Sampling 

Sampel : 70 responden pada pasien di Puskesmas Dinoyo Kota 

Malang 

Variabel Independen Variabel Dependen 

Indeks Massa Tubuhi (IMT) Nordic Body Map (NBM) 

Microtoice dan 

Timbangan 
Potensi low back pain 

Skala : Rasio Skala : Rasio 

Analisa Data 

Uji Chi Squre 

H0 : Tidak ada hubungan indeks massa 

tubuh (IMT) dengan potensi low back 

pain di Puskesmas Dinoyo Kota Malang 

H1 : Tidak ada hubungan indeks 

massa tubuh (IMT) dengan potensi 

low back pain di Puskesmas Dinoyo 

Kota Malang 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Dinoyo Kota Malang.  

2. Waktu Penelitian 

Pengambilan data dilakukan tanggal 19 – 30 Agustus 2018. Dilakukan 

setelah peneliti mendapatkan persetujuan penelitian dari Puskesmas 

Dinoyo Kota Malang. 

3. Responden 

Penelitian menggunakan responden pasien dengan diagnosa potensi 

Low back pain berdasarkan diagnosa dokter dan pemeriksaan fisik pasien 

di Puskesmas Dinoyo Kota Malang. 

D. Populasi, Sampel, dan Sampling 

1. Populasi 

Populasi merupakan kumpulan dari individu atau objek yang secara 

potensial mampu diukur oleh penelitian (Swarjana, 2012). Populasi dari 

penelitin ini merupakan semua pasien potensi  low back pain yang berjumlah 

92 responden untuk diteliti di Puskesmas Dinoyo Kota Malang. 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang berdasarkan 

populasi yang dimiliki. Teknik dari pengambilan sampel dengan cara purpose 

sampling. Sample dalam penelitian ini berjumlah 70 responden.  

Teknik sampling ini yaitu dalam penelitian menggunakan Non 

Probability Sampling dengan menggunakan metode purposive sampling. Non 

Pobability Sampling yaitu teknik dalam pengambilan sampel dengan tidak 

memberikan peluang atau kesempatan yang sama pada setiap unsur dan 
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setiap anggota populasi yang nantinya akan dipilih menjadi sampel 

(Sugiyono, 2011). Metode purposive sampling merupakan teknik dalam 

pengambilan sempel secara sengaja peneliti menentukan sendiri sampel yang 

dipilih atau diambil tidak secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti.  

Pemilihan dalam sekelompokan subjek menggunakan purposive sampling 

berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dapat diketahui memiliki keterkaitan yang 

rat dengan ciri-ciri populasi yang sebelumnya sudah diketahui, berdasarkan 

pada unit sampel yang sudah dihubungi dapat disesuaikan dengan kriteria-

kriteria tertentu dengan diterapkan berdasarkan dari tujuan peneltian 

(Swarjana, 2012). Sampel penelitian dapat ditentukan berdasarkan dari 

kriteria inklusi, kriteria eksklusi, dan kriteria drop out adalah sebagai berikut : 

a. Inklusi 

1) Pasien potensi low back pain berdasarkan diagnosa dokter dan 

pemeriksaan fisik pasien di Puskesmas Dinoyo Kota Malang 

2) Berusia 45-90 tahun 

3) Responden bersedia menjadi responden peneliti 

b. Eksklusi  

1) Responden tidak bersedia menjadi responden peneliti 

E. Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas (Independent) 

Variabel bebas merupakan variabel yang menyebabkan atau 

mempengaruhi yaitu faktor yang akan diukur atau dipilih peneliti untuk 

menentukan adanya hubungan antara fenomena yang diobservasi atau 

diamati (Arief, 2008). Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Indeks 

massa tubuh (IMT). 
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2. Variabel Terikat (Dependent) 

Variabel terikat merupakan faktor-faktor yang diobservasi dan diukur 

yang bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel bebas yaitu 

faktor yang muncul atau tidak muncul (Swarjana, 2012). Variabel terikat 

dalam penelitian ini yaitu potensi low back pain. 

F. Alat Pengumpulan data 

1. Indeks Massa Tubuh  

Pengukuran indeks masa tubuh menggunakan alat ukur tinggi badan 

(microtoice) dan timbagan. Skala indeks massa tubuh berat badan kurang : 

<18 sedangkan obesitas 25,00- >30,0. Untuk mengetahui nilai IMT ini, dapat 

dihitung dengan cara rumus sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 4.2 Rumus perhitungan IMT (Kemenkes, 2010) 

Tabel 4.1 Kategori Ambang Batas IMT untuk Orang Indonesia Kemenkes, 

2010) 

Kategori IMT 

Kurus <18,5 

Normal 18,5 – 22,9 

Berat badan lebih      23,0 – 24,9 

Obesitas 25,0 – >30,0 

 

2. Pemeriksaan keluhan low back pain 

Pemeriksaan keluhan low back pain yaitu menggunakan Nordic Body 

Map (NBM) yang merupakan pengukuran untuk keluhan sakit pada tubuh 
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yang disebut dengan musculoskeletal. Kuesioner Nordic Body Map 

memiliki nilai untuk mengetahui keluhan yang dirasakan yaitu skor 1 merupakan  

tidak nyeri sedangkan 4 merupakan sangat nyeri. Skor  akhir  kuisioner ini selain 

menentukan keluhan yang dirasakan juga adanya tindakan perbaikan  yang  

harus  dilakukan. Pedoman sederhana yang dilakukan untuk menentukan 

klasifikasi subjektivitas keluhan musculoskeletal yang salah satunya 

menentukan  keluhan low back pain (Tarwaka (2010) dalam Niputu (2015). 

Tabel 4.2 Klasifikasi Subjektivitas Keluhan Muskuloskeletal Berdaarkan 

Total Skor Individu (Niputu, 2015) 

Total Skor 

Keluhan 

Individu 

Tingkat 

Resiko 

Level 

Resiko 

 

Aksi(Termasuk Tindakan Penilaian) 

 

0-20 

 

0 

 

Rendah 

Belum diperlukan adanya tindakan 

perbaikan 

 

21-41 

 

1 

 

Sedang 

Mungkin diperlukan tindakan 

dikemudian hari 

 

42-62 

 

2 

 

Berat 

 

Diperlukan tindakan segera 

 

63-84 

 

3 

 

Sangat 

Berat 

 

Diperlukan tindakan menyeluruh 

sesegera mungkin 
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G. Definisi Operasional 

 

No Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Skala 

1 Bebas: 

Potensi low  

back pain 

Suatu potensi syndrome klinis 

yang di tandai dengan gejala 

utama seperti nyeri pada 

bagian punggung bawah . 

NBM Rasio 

 

2 Terikat: 

Indeks 

Massa 

Tubuh 

Indeks massa tubuh (IMT) 

adalah nilai yang diambil dari 

perhitungan hasil bagi antara 

berat badan (BB) dalam 

kilogram dengan kuadrat dari 

tinggi badan (TB) dalam meter 

yang dipakai secara luas untuk 

menentukan status gizi 

seseorang 

Alat ukur 

tinggi badan 

(microtoice) 

dan 

timbagan 

Rasio 

 

 

H. Prosedur Penelitian 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yaitu sebuah proses dari pendekatan kepada subeyek 

dengan cara proses pengumpulan berdasarkan karakteristik subyek yang 

diperlukan dalam penelitian. Menggunakan microtoice dan timbangan 

bertujuan untuk mengukur Indeks Massa Tubuh kemudian Nordic body 

map bertunjuan mengukur potensi low back pain. Adapun langkah-

langkah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Tahap persiapan 

1) Peneliti mempersiapkan kuesioner yang digunakan untuk 

pengumpulan data responden. 

2) Mempersiapkan surat izin penelitian yang akan disampaikan 

kepada pihak yang berkepentingan 

 

 

Tabel 4.3 Definisi Operasional 
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b. Tahap Pelaksanaan 

1) Peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan penelitian yang 

akan dilakukan kepada responden 

2) Permintaan persetujuan responden (inform consent) dan diberi 

penjelasan secara lisan dan tertulis tentang tujuan penelitian, 

prosedur penelitian, manfaat penelitian, hak responden. 

3) Mempersiapkan kuesioner yang akan di isi oleh responden 

4) Peneliti membagikan lembar persetujuan kesediaan menjadi 

responden dan lembar biodata yang akan diisi oleh responden 

serta memberikan responden waktu untuk mengisi. 

5) Lembar persetujuan menjadi responden dan lembar biodata 

yang telah di isi oleh responden ditarik kembali oleh peneliti 

6) Setelah mendapatkan populasi yang lolos kriteria inklusi dan 

kriteria eksklus, serta sudah mendapatka persetujuan dan 

kesediaan menjadi responden maka peneliti akan melanjutkan 

penelitian kepada responden 

7) Peneliti membagikan kuesioner nordic body map kepada 

responden dan memberikan waktu untuk mengisi kuesioner. 

8) Peneliti melakukan pemeriksaan spesifik low back pain kepada 

responden 

9) Peneliti mengukur tinggi dan berat badan responden 

10) Peneliti mengucapkan terimakasih kepada responden atas 

kerjasamanya.
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c. Peralatan yang di sediakan 

1) Ruangan 

2) Alas atau tikar 

3) Timbangan 

4) Microtoice 

5) Formulir catatan hasil pengukuran 

d. Tahap pengumpulan data 

1) Mengecek nama responden, kelengkapan identitas dan 

kesesuaian responden. 

2) Peneliti memeriksa kembali jika ada pengisian yang kurang 

lengkap. 

3) Peneliti menghitung IMT masing-masing responden. 

4) Data yang sudah diperoleh oleh peneliti diolah. 

e. Tahap Pengolahan Data 

1) Editing 

Editing yaitu memeriksa kembali berdasarkan kebenaran 

data yang didapatkan atau formulir kuesioner yang telah 

diperoleh atau yang sudah dikumpulkan. Editing pada 

penelitian ini dilakukan pada saat tahap pengumpulan data 

kemudian setelah data terkumpul. 

2) Coding 

Coding yaitu suatu kegiatan pemberian kode numeric 

(angket) terhadap data berdasarkan beberapa kategori. 

Pemberian kode sangat penting untuk memudahkan pada saat 
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pengolahan data dan analisis data penelitian saat menggunakan 

computer. 

3) Entry data 

Entry data yaitu tahap yang memasukkan data yang 

telah terkumpul ke dalam mastel tabel atau data base 

komputer, selanjutnya peneliti akan membuat distribusi 

frekuensi sederhana. 

4) Cleaning data 

Pada tahap ini melakukan pemeriksaan kembali pada 

data yang sudah di-entry, apakah adanya kesalahan atau 

tidak ada kesalahan sehingga data sudah siap dianalisa 

oleh peneliti. 

I. Teknik Analisa Data 

Analisa data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

penelitian menggunakan analisis data yang dilakukan berdasarkan 

persiapan, aplikasi data, tabulasi (Notoatmojo, 2014).. 

1. Analisa Univariat 

  Analisa Univariat merupakan analisa yang dapat 

dilakukan untuk mengetahui distribusi dari frekuensi dan presentase 

pada setiap variabel yang akan diinginkan dari tabel distribusi 

(Notoatmojo, 2014). Dalam penelitian menggambarkan distribusi 

frekuensi dari karakteristik responden dan serta memiliki masing-

masing variabel, baik variabel dependen (low back pain), variabel 

independen (indeks massa tubuh) dan variabel dependen merupakan 

low back pain pada pasien di Puskesmas Dinoyo Kota Malang. 
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Dalam uji univariat tersebut ini baik variabel dependen atau 

independen yaitu data numerik. 

2. Analisis Bivariat  

 Analisis bivariat yaitu analisa data yang dilakukan 

bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen apakah bermakna atau tidak 

bermakna. Analisa bivariat dilakukan dengan dua  variabel yang 

berhubungan atau berkolerasi. Dalam penelitian ini analisa bivariat 

menggunakan Kolmogorof-smirnov. Uji Kolmogorof-smirnov 

tersebut digunakan jika sampel lebih dari 50 responden dan 

digunakan untuk mengetahui dari hasil numerik yang berdistribusi 

secara normal atau tidak normal. Adapun variabel yang telah diuji 

menggunakan chi square yaitu hubungan indeks massa tubuh dengan 

potensi low back pain. Dari hasil uji korelasi ini, didapatka nilai 

PValue, jika p<0,05 artinya terdapat hubungan yang signifikan antara 

variabel dependen dan variabel independen, jika p>0,05 maka tidak 

terdapat hubungan yang signifikasn antara variabel dependen dan 

independen, selain itu akan didapatkan hasil nilai R yang akan 

menggambarkan adanya kekuatan hubungan secara kualitatif antara 

variabel numeric ke dalam 4 golongan kategori adalah sebagai 

berikut : 
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1) 0 – 0,25  : tidak berhubungan / berhubungan  

     lemah 

2) 0,26 – 0,50 : hubungan sedang 

3) 0,50 – 0,75 : hubungan kuat 

4) 0,75 – 1,00 : hubungan sangat kuat 

 Selain signifikan antara hubungan dan kekuatan 

hubungan, dalam uji korelasi ini, kita juga akan dapat 

mengetahui arah hubungan antara variabel, jika positif (+), 

artinya variabel satu ini diikuti naiknya variabel yang lain, 

sedangkan jika bernilai negative (-), artinya naiknya variabel  

satu yang satu diikuti oleh turunnya variabel yang lain 

(Sudigdo, 2014) 

J. Etika Penelitian 

Dalam melakukan suatu penelitian, penliti mengajukan surat 

permohonan ijin kepada yang bersangkutan untuk mendapatkan 

persetujuan dari pihak yang bersangkutan sebelum akan melakukan 

sebuah penelitian. Kemudian peneliti melakukan penelitian dengan 

menekankan masalah etika yang meliputi sebagai berikut : 

1) Informed Consent (Lembar Persetujuan) 

Informed Consent merupakan lembaran dari persetujuan kepada 

responden sebelum peneliti melakukan penelitian yang bertujuan 

untuk responden mengetahui maksut dan tujuan dari peneliti yang 

akan dilakukan dengan cara memperoleh hasil dari mencegah 

dampak buruk yang akan terjadi selama pengambilan data. Jika 

pada saat responden bersedia diteliti maka harus bersedia 



62 

menandatangani lembar persetujuan tersebut, bila responden tidak 

bersedia maka peneliti tidak memaksa dan peneliti harus tetap 

menghormati hak-hak responden (Nursalam,2008). 

2) Anonymity (Tanpa Nama)

Anonymity merupakan upaya untuk menjaga kerahasiaan, 

artinya identitas responden tetap dijaga dan dirahasiakan. Semua 

informasi yang yang telah dikumpulkan akan dijamin dan dijaga 

kerahasiaannya oleh peneliti, hanya akan kelompok data tertentu 

yang akan dilaporkan pada hasil riset (Nursalam, 2008). 

3) Confidentiallyty (Kerahasiaan)

Confidentiallyty merupakan kewajiban untuk menjaga 

kenyamanan responden selama penelitian yang bersifat 

kerahasiaan. Selam proses penelitian yang dilakukan, responden 

dapat diwawancarai dan diperiksa dengan mengambil waktu luang 

responden sendiri. Aspek kenyamanan pada penelitian ini 

dilakukan dengan penjelasan tentang bagaimana proses 

pemeriksaan dan kemungkinan buruk yang akan terjadi sehingga 

lebih merasa nyaman, aman, saat mengikuti kegiatan penelitian 

(Nursalam,2008).  


