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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan 

desain penelitian quasi eksperimental dengan studi pre and post test two 

group design yang berupaya untuk menelaah sebab akibat hubungan antara 

variabel independen dan variabel dependen dalam periode waktu tertentu. 

Penelitian eksperimental ini terbagi menjadi dua kelompok perlakuan, yaitu 

kelompok A adalah kelompok yang diberikan intervensi Pilates Exercise dan 

kelompok B adalah kelompok yang diberikan intervensi Core Stability 

Exercise. Hasil yang diperoleh adalah untuk melihat adakah perbedaan 

efektifitas pemberian Pilates Exercise dengan Core Stability Exercise 

terhadap penurunan nyeri pada penderita low back pain. Agar diperoleh hasil 

yang akurat, maka kelompok-kelompok yang diperbandingkan harus dalam 

satu tingkatan atau homogen. Pada akhir penelitian dilakukan penelitian pada 

kedua kelompok dan dibandingkan apakah terdapat penurunan nyeri pada 

kedua kelompok tersebut. 
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Pre Post Test Two Group Design      

          O1                             X                    O2     Kelompok A 

   

                     O1        Y       O2      Kelompok B 

Hasil dari kelompok A dan Kelompok B dibandingkan 

 

Keterangan : 

X : Pilates Exercise 

Y : Core Stability Exercise 

P : Populasi 

S : Sampel 

O1 : Pretest 

O2 : Postest 
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B. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desain Penelitian : 

Quasi Eksperimental (Pre Post Test Group Design) 

Populasi : 

90 orang pekerja CV Cool Clean 

Sample : 

Sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi 

Teknik Sampling : 

Non Probability Sampling (Purposive Sampling) 

Variabel Independen Variabel Dependen 

Pilates 

Exercise 

Core 

Stability 

Exercise 

Nyeri 

Instrumen : 

SOP 

Instrumen : 

SOP 

Instrumen : 

NRS 

Skala Data : 

- 

Skala Data : 

- 

Skala Data :  

Rasio 

Analisa Data :  

Uji T Berpasangan 

Kesimpulan : 

H0 diterima apabila Thit < Ttabel 

H1 diterima apabila Thit > Ttabel 
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C. Populasi, Sample, Sampling 

1. Populasi Penelitian 

Populasi merupakan wilayah generalisasi, tediri atas subjek atau 

objek yang memiliki karakteristik tertentu yang telah di tetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari lalu ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2012).Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien dengan 

diagnosis low back pain pada pekerja bagian produksi CV Cool Clean. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012). Sampel yang nantinya 

peneliti gunakan dalam penelitian adalah populasi yang memenuhi 

kriteria inklusi. 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel 

(Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah teknik non probability sampling (purposive sampling), 

yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

a. Kriteria Inklusi 

1) Subjek dengan low back pain myogenic 

2) Subjek tidak ada gangguan postural 

3) Subjek tidak ada gangguan neurologis 

4) Usia remaja akhir sampai masa lansia awal (18 – 55 tahun) 

b. Kriteria Eksklusi 
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1) Penderita low back pain sedang sakit berat sehingga tidak

memungkinkan untuk melakukan pengambilan data.

2) Penderita low back pain dengan gangguan pada sendi tulang

belakang.

3) Penderita low back pain dengan infeksi pada tulang belakang

(spinal osteomyelitis).

4) Penderita low back pain dengan keluhan spinal cord injury

5) Tidak mengikuti sesi latihan lebih dari 3 sesi

c. Kriteria Drop Out

1) Tidak menjalankan prosedur yang telah disepakati

2) Tidak mengikuti latihan rutin

D. Definisi Operasional

Tabel 4.1. Definisi Operasional 

No. Variabel Definisi 

Operasional 

Instrumen Skala Data 

1.a. Variabel Independen I : 

Pilates Exercise 

Intervensi Pilates 

Exercise  yang 

diberikan 6x sesi 

selama 2 minggu 

pada pasien LBP 

di CV Cool Clean 

SOP - 

1.b. Variabel Independen II : 

Core Stability Exercise 

Intervensi Core 

Stability Exercise 

yang diberikan 6x 

selama 2 minggu 

pada pasien LBP 

di CV Cool Clean 

SOP - 

 2. Variabel Dependen : 

Nyeri 

Pengukuran nyeri 

yang dilakukan 

pada pasien LBP 

di CV Cool Clean 

NRS 

NBM 

Skala data : 

Rasio (nilai 

asli) 

E. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di CV Cool Clean untuk mencari 

responden yang bekerja di bagian produksi dan mengalami low back pain, 
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masing-masing intervensi dilakukan sebanyak 6 kali dalam waktu 2 minggu 

untuk mendapatkan hasil Perbandingan Pengaruh Pilates dan Core Stability 

Exercise terhadap penurunan low back pain pada pekerja bagian produksi 

CV. Cool Clean. 

F. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan selama 5 minggu, dengan persiapan 

penelitian sebelum pelaksanaan selama 1 minggu, waktu pelaksanaan 

penelitian selama 2 minggu dan waktu penyusunan data setelah penelitian 

selama 2 minggu. 

G. Instrumen Pengumpulan Data 

1. Numeric Rating Scale (NRS) 

 

Gambar 4.1. Numeric Rating Scale (Yudiyanta et al, 2015) 

2. Definisi Numeric Rating Scale (NRS) 

Numeric rating scale merupakan alat ukur nyeri yang dianggap 

sederhana dan mudah dimengerti, sensitif terhadap dosis, jenis kelamin, 

dan perbedaan etnis. Numeric rating scale lebih baik daripada visual 

analogue scale utamanya untuk menilai nyeri akut. Kekurangan dari 

numeric rating scale adalah keterbatasan pilihan kata untuk 

menggambarkan rasa nyeri, tidak memungkinkan untuk membedakan 

tingkat nyeri dengan lebih teliti dan dianggap terdapat jarak yang sama 

antar kata yang menggambarkan efek analgesik (Yudiyanta et al, 2015). 

3. Cara Mengukur dan Mengidentifikasikan Hasil 
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Cara menggunakan numeric rating scale, pertama mintalah pasien 

untuk memilih nomor dari 0 (tidak menunjukkan rasa sakit) sampai 10 

(menunjukkan rasa sakit terburuk yang bisa dibayangkan) untuk 

menunjukkan tingkat nyeri pasien saat ini, kedua pasien melingkari 

nomor pada skala atau menyatakannya dengan lisan jumlah yang paling 

baik menggambarkan rasa sakitnya (Williams dan Wilkins, 2008). 

H. Prosedur Penelitian 

1. Persiapan Penelitian  

a. Menyusun proposal penelitian 

b. Melakukan studi pendahuluan 

c. Sebelum melaksanakan penelitian peneliti telah mengajukan 

permohonan uji etik dari komite etik penelitian Fisioterapi Fakultas 

Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang (FIKES-UMM), 

dan surat permohonan ijin penelitian kepada Dekan FIKES-UMM 

yang ditujukan kepada CV Cool Clean Malang. 

d. Setelah mendapatkan surat persetujuan izin penelitian, selanjutnya 

peneliti memaparkan proposal penelitian dihadapan kepala admin CV. 

Cool Clean Malang. 

e. Peneliti mengumpulkan data melalui data primer yaitu peneliti 

langsung mengambil data dengan cara mengukur skala nyeri dengan 

menggunakan Numeric Rating Scale (NRS) pada setiap sampel (data 

pre test dan post test). 

f. Peneliti membagi 2 kelompok yaitu kelompok yang akan diberikan 

intervensi Pilates Exercise dengan kelompok yang diberikan 

intervensi Core Stability Exercise. 
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2. Pelaksanaan Penelitian  

a. Peneliti melakukan pemilihan responden yang dapat mewakili dari 

seluruh populasi. Selanjutnya membagi kelompok menjadi dua.  

b. Setelah itu peneliti memperkenalkan diri, melakukan pemeriksaan 

fisik meliputi penurunan kekuatan otot fleksor dan ekstensor 

punggung bawah dan penurunan luas gerak sendi, selanjutnya 

memberikan penjelasan tentang tujuan, manfaat, prosedur dan waktu 

penelitian yang akan dilaksanakan. 

c. Setelah pengkajian dan penjelasan penelitian, peneliti meminta 

persetujuan responden dan keluarga untuk berpartisipasi dengan 

menandatangani surat persetujuan untuk berpartisipasi dalam 

penelitian. 

d. Selanjutnya dua kelompok perlakuan dilakukan pengujian skala nyeri 

dan jika nilainya lebih dari 5 dilanjutkan dengan prosedur latihan 

Pilates dan Core Stability Exercise oleh peneliti. 

e. Pengkajian dan pengukuran nyeri dilakukan pada hari pertama 

sebelum responden diberikan intervensi. 

f. Pada kelompok pertama diberikan intervensi latihan Pilates Exercise 

3 kali seminggu selama 2 minggu. 

g. Pada kelompok kedua diberikan intervensi Core Stability Exercise 3 

kali seminggu selama 2 minggu. 
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h. Pengukuran nyeri dilakukan kembali pada terapi ke 6 setelah 

responden diberikan intervensi pada kelompok pertama dan kelompok 

kedua setelah responden diberikan intervensi. 

i. Membandingkan keefektifan kedua intervensi dalam penurunan nyeri 

responden setiap kali melakukan terapi. 

j. Responden dinyatakan gagal apabila tidak menyelesaikan seluruh 

tahapan latihan sampai waktu yang ditetapkan oleh peneliti yaitu 2 

minggu. 

3. Pengolahan Data 

Setiadi tahun 2013, ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh 

peneliti dalam pengolahan data ke dalam beberapa tahap, yaitu: 

a. Editing 

Editing adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah 

diserahkan oleh para pengumpul data. Pemeriksaan data pertanyaan 

yang telah selesai ini dilakukan terhadap : 

1) Kelengkapan jawaban, apakah tiap pertanyaan sudah ada 

jawabannya, meskipun jawaban hanya berupa tidak tahu atau 

tidak mau menjawab.  

2) Keterbacaan tulisan, tulisan yang tidak terbaca akan mempersulit 

pengolahan data atau berakibat pengolah data salah membaca.  

3) Relevansi jawaban, bila ada jawaban yang kurang atau tidak 

relevan maka editor harus menolaknya. 

b. Coding  

Coding adalah mengklarifikasi jawaban dari responden ke 

dalam bentuk angka atau bilangan. Biasanya klarifikasi dilakukan 
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dengan cara memberi tanda atau kode berbentuk angka pada masing-

masing jawaban. Skor yang didapat oleh para responden dihitung 

dengan kategori sebagai berikut:  

1) Jika jawaban benar diberikan nilai 1  

2) Jika jawaban salah diberikan nilai 0 

c. Processing 

Setelah semua kuisioner terisi penuh dan benar, serta sudah 

melewati pengkodean, maka langkah selanjutnya adalah memproses 

data agar data yang sudah di-entry dapat dianalisis. Proses data 

dilakukan dengan cara entry data dari kuisioner ke paket program 

komputer. 

d. Cleaning 

Pembersihan data merupakan kegiatan pengecekan kembali 

data yang sudah di-entry apakah ada kesalahan atau tidak. 

e. Melakukan teknis analisis 

Dalam melakukan analisis, khususnya terhadap data penelitian 

angka menggunakan ilmu statistik terapan yang disesuaikan dengan 

tujuan yang hendak dianalisis. 

I. Analisa Data 

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian dengan melakukan 

analisis data yang meliputi persiapan, tabulasi dan aplikasi data (Zakaria & 

Soekidjo, 2010). Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis 

melalui tahapan-tahapan : 

1. Uji Normalitas 
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Uji normalitas dilakukan untuk menguji keselarasan akan kepastian 

data yang diperoleh, pengujian normalitas dapat diuji dengan 

menggunakan software statistis SPSS for windows menggunakan rumus 

kolmogorov smirnov, karena sampel yang digunakan lebih dari 50 sampel. 

Uji normalitas dilakukan pada data pretest dan postest. Dasar pengambilan 

keputusan untuk melihat data normal adalah sebagai berikut : 

a. Nilai signifikan 2 tailed < 0,05 maka H0 ditolak, hal ini berarti data 

tidak terdistribusi dengan normal. 

b. Nilai signifikan 2 tailed > 0,05 maka H0 diterima, hal ini berarti data 

terdistribusi dengan normal. 

2. Analisa Univariat 

Analisa univariat digunakan untuk menjelaskan atau 

mendiskripsikan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti. Pada 

umumnya dalam anal isis ini hanya menghasilkan distribusi frekuensi dan 

persentase dari tiap variabel (Soekidjo, 2010). Analisa univariat dalam 

penelitian ini digunakan untuk karakteristik responden dan karakteristik 

dalam penelitian ini berdasarkan usia, pendidikan terakhir dan masa 

bekerja. 

3. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat adalah analisis dua variabel, analisa bivariat yang 

digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan efektivitas pilates exercise 

dan core stability exercise yaitu dengan menggunakan uji T-Berpasangan. 

Perhitungan data dilakukan menggunakan aplikasi SPSS. 

Hipotesis yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu H1 diterima 

terdapat pengaruh antara variabel sebelum perlakuan dan sesudah 
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perlakuan. Hipotesis H1 diterima nilai signifikan lebih kecil dari alpha 5% 

(sig<alpha). 

J. Etika Penelitian 

Hidayat tahun 2007 masalah etika yang harus diperhatikan antara lain 

sebagai berikut : 

1. Informed Consent 

Informed consent adalah bentuk persetujuan antara peneliti dengan 

responden peneliti dengan memberikan lembar persetujuan untuk menjadi 

responden, lembar persetujuan diberikan sebelum dilakukan penelitian. 

Tujuan informed consent adalah agar subyek mengerti maksud dan tujuan 

penelitian serta mengetahui dampak dan manfaatnya. Subyek yang 

bersedia harus menandatangani lembar persetujuan, apabila tidak 

bersedia, maka peneliti harus menghormati hak responden. Beberapa 

informasi yang harus ada dalam informed consent adalah partisipasi 

pasien, tujuan dilakukan tindakan, jenis data yang dibutuhkan, komitmen, 

prosedur pelaksanaan, potensial masalah yang akan terjadi, manfaat, 

kerahasiaan, informasi yang mudah dihubungi. 

2. Anonimity 

Masalah etika keperawatan merupakan masalah yang memberikan 

jaminan dalam penggunaan subyek penelitian dengan cara tidak 

mencantumkan nama responden tetapi menggunakan inisial saja pada 

lembar alat ukur. 

3. Confidentiality 

Masalah etika dengan memberikan jaminan kerahasiaan hasil 

penelitian, baik informasi maupun masalah lain. Semua informasi yang 
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telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok 

data tertentu yang akan dilaporkan riset. 

 

 

 


