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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan quasi 

eksperimen, dengan desain penelitian pretest dan post test two group desain, 

untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antara variabel independen dengan 

variabel dependen. Dalam penelitian ini, peneliti akan membagi sampel 

menjadi 2 kelompok, kelopok pertama (A) akan diberikan TENS dan 

kelompok kedua (B) akan diberikan kinesio taping. Kemudian diberikan 

pretest pengukuran nyeri dengan NRS, kelompok  A diberikan TENS selama 

2 minggu sebanyak 3 kali seminggu. Dan kelompok B diberikan kinesio 

taping selama 2 minggu sebanyak 3 kali seminggu. Kemudian kelompok 

eksperimen tersebut diberi post test diukur kembali nyerinya dengan NRS 

selama 2 minggu, sebanyak 3 kali seminggu.  sehingga dapat disusun 

rancangan penelitian sebagai berikut: 

   

 

Skema 4.1 Desain Penelitian 

Keterangan 

P     : Populasi (objek penelitian) 

O  : Pretest nyeri sebelum diberikan terapi  

X 1 : Perlakuan treatment TENS (sebagai kelompok kasus) 

X 2 : Perlakuan treatment Kinesio taping (sebagai kelompok kontrol) 

Y 1 : Postest nyeri setelah diberikan treatment TENS 

Y 2 : Postest nyeri setelah diberikan treatment Kinesio taping  

X2 

X1 

Y2 

Y1 

Kelompok B 

Kelompok 

A O  P 
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B. Kerangka Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 4.2 Kerangka penelitian  

 

C. Populasi, Sampel dan Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek 

atau subyek yang memiliki kualitas dan kriteria tertentu yang ditentukan 

Desain penelitian: Quasi eksperimen 

(Pretest dan Post Test Two Group Desain) 

Populasi: Mahasiswa fakultas Teknik UMM 

2014-2017 

Teknik Sampling:  

Purposive Sampling 

Sample: Mahasiswa Teknik Universitas Muhammadiyah 

Malang yang memenuhi kriteria inklusi yang ditentukan 

Variabel independen Variabel dependen 

TENS  Kinesio Taping Nyeri  

Instrumen:NRS 

 

 

Skala Data: Rasio 

Skala Data: Rasio 

Analisa Data: Uji normalitas, uji 

pengaruh dan uji perbandingan 
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oleh peneliti untuk di pelajari dan diamati agar dapat memperoleh 

kesimpulan (sugiyono, 2012) 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa fakultas teknik 

universitas muhammadiyah malang khususnya program studi teknik 

informatika, teknik mesin, teknik elektro dari angkatan 2014-2017.  

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari keseluruhan obyek dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel diakukan jika 

populasinya besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang 

ada pada populasi.Dalam melakukan sebuah penelitian, ukuran sampel 

yang layak dalam penelitian yaitu 30 sampai dengan 500  (Sugiyono, 

2015).  Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel purposive 

sampling, dimana sampel diperoleh dengan responden yang memenuhi 

kriteria inklusi yang telah ditetapkan oleh peneliti.   

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah cara atau teknik dalam pengambilan 

sampel pada penelitian (sugiyono, 2012). Teknik sampling yang akan 

digunakan berupa purposivesampling. Purposivesamplingmerupakan 

teknik penentuan  sampel penelitian dengan pertimbangan tertentu atau 

didasari atas pertimbangan pribadi sendiri dengan menentukan kriteria 

inklusi (sugiyono, 2012) 

Kriteria inklusi (penerimaan) sebagai berikut: 

a. Responden atau sample adalah mahasiswa aktif fakultas teknik 

universitas muhammadiyah malang angkatan 2014-2017 
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b. Responden mengalami atau menderita MTrPs pada otot bahu atas 

(upper trapezius) 

c. Responden bersedia mengikuti jalannya penelitian dan mau 

bekerjasama sampai penelitian berakhir. 

Kriteria ekslusi (penolakan) sebagai berikut: 

a. Responden yang memiliki nyeri akibat trauma langsung 

b. Responden yang memiliki nyeri tapi tidak pada otot bahu atas (bukan 

upper trapezius) 

c. Responden yang sedang mengkonsumsi obat anti nyeri 

Kriteria pengguguran atau drop outsebagai berikut: 

a. Responden melakukan terapi atau treatment selain yang diberikan 

peneliti  

b. Responden yang tidak dapat mengikuti intervensi sampai penelitian 

berakhir 

c. Responden tidak mengikuti prosedur treatment dengan baik 

d. Responden menggunakan obat pereda nyeri selama dilakukan penelitian   

e. Alergi kinesio taping 

D. Variabel Penelitian 

Variabel yang terdapatdalam penelitian ini ada dua yaitu variabel 

independen dan variable dependen. 

1. Variabel Independen (Variable Bebas) 

Variabel independen pada penelitian ini adalah TENS dan Kinesio 

Tapping. 
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2. Variabel Dependen (Variable Terikat) 

Variabel dependen pada penelitian ini adalah penurunan nyeri myofascial 

trigger point upper trapezius pada mahasiswa fakultas teknik UMM. 

E. Devinisi Oprasional 

Tabel 4.1 Devinisi Oprasional 

Variabel Definisi Oprasional Instrumen  Skala 

Data 

Variabel 

independen: 

1. TENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kinesio 

Taping (KT) 

Aplikasi stimulasi elektrik pada kulit 

untuk menstimulus nervus aferen 

melalui elektroda permukaan untuk 

menurunkan nyeri 

Anoda (positif) : prosesus acromion 

Katoda (negatif) : trigger point 

F:3x seminggu 

I: Sesuai batas kemampuan sampel 

T: Simetris 

T: 20 menit 

 

kinesio taping adalah pita elastis baru 

dan populer yang diciptakan oleh kezo 

kase, diaplikasikan selama 3 hari 

kemudian dilepas dan dipasangkan 

kembali setelahnya. Pemasangan bentuk 

“I” dari base bagian insertion ke origo  

dengan renggangan 15-25% dan sesuai 

dengan teknik kase tidak diregangkan 

hingga akhir ancore. Pemberian kinesio 

taping ini selama 2 minggu. 

SOP  
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Variabel 

dependen: 

Myofascial 

pain syndrome 

Suatu keadaaan yang menimbulkan 

nyeri lokal dan menjalar 

Kuisioner 

NRS 

Rasio 

(0-10) 

 

F. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Temapat Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di kampus 3 Universitas Muhammadiyah 

Malang.  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan pada bulan Mei2018 selama 2 minggu.  
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G. Instrumen Penelitian 

Parameter yang digunakan untuk mengukur derajat nyeri yaitu Visual 

Analog Scale (VAS), Verbal Rating Scale (VRS) dan Numeric Rating Scale 

(NRS). Peneliti ini menggunakan pengukuran dengan metode NRS atau 

Numeric Rating Scale karena lebih memudahkan responden untuk 

menentukan skala nyerinya. Skala numerik 0 sampai 10.Nol (0) merupakan 

keadaan bebas nyeri, sedangkan sepuluh (10) keadaan nyeri yang sangat 

hebat.. Pengukuran dengan NRS ini dilakukan dengan mengukur tingkat 

nyeri sebelum dan setelah pemberian intervensi TENS (SOP) dan atau 

kinesiotaping  (SOP). 

 

 

Gambar 4.1 Numeric Rating Scale (NRS) 

(Potter& Perry, 2005 dalam Handayani, 2015) 

 

H. Etika Penelitian 

Etika penelitian mencakup perilaku peneliti atau perlakuan peneliti 

terhadap subjek serta sesuatu yang dihasikan peneliti bagi masyarakat. 

Beberapa prinsip etika dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Beneficence, peneliti menyakinkan responden bahwa penelitian ini bebas 

dari bahaya, tidak bersifat memaksa melainkan sukarela, manfaat yang 

dirasakan, dan tidak menimbulkan resiko.    

2. Mal-efficence, peneliti menjamin bahwa penelitian ini tidak 

menimbulkan bahaya pada responden dan respon terlindungi dari setiap 

resiko.  
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3. Respect for human dignity, responden berhak untuk menentukan dirinya 

sendiri, dan mendapatkan informasi lengkap diantaranya mengenai 

tujuan, cara penelitian, cara pelaksanaan, manfaat penelitian dan hal – hal 

lain yang berkaitan dengan penelitian.   

4. Justice, setiap responden berhak mendapatkan perlakuan adil dan dijaga 

privasinya. 

5. Informed consent, Lembar persetujuan yang diberikan kepada responden. 

Responden harus memenuhi kriteria yang ditentukan. Lembar Informed 

consent harus dilengkapi dengan judul penelitian dan manfaat penelitian, 

bila responden menolak maka peneliti tidak boleh memaksa dan 

menghormati hak-haknya.  

6. Anonimity, peneliti tidak mencantumkan nama responden pada lembar 

pernyataan untuk menjaga kerahasian responden.  

7. Confidentiality, kerahasiaan informasi responden dijamin oleh peneliti 

dan hanya kelompok data tertentu yang dilaporkan sebagai hasil 

penelitian. 

I. Prosedur Pengumpulan Data 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data antara lain 

sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

a. Menyusunan proposal penelitian. 

b. Melakukan studi pendahuluan di kampus 3 Universitas Muhammadiyah 

Malang Fakultas Teknik. 
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c. Mempersiapkan surat ijin penelitian yang ditujukan kepada pihak yang 

berkepentingan yaitu Dekan Fakultas Teknik Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

d. 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 point upper 

trapezius 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 kemudian peneliti menjelaskan teknik intervensi 

dan kerahasiaan data yang diambil dari responden. 

f. Mengukur nyeri responden sebelum diberikan intervensi  

g. Membagi responden menjadi dua kelompok perlakuan. 
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h. Kelompok pertama diberikan intervensi TENS diberikan selama 2 

minggu dengan jumlah pemberian intervensi sebanyak 6  kali. 

i. Kelompok kedua diberikan metode kinesio taping diberikan selama 2  

minggu dengan jumlah pemberian latihan sebanyak 6 kali. 

j. Mengukur nyeri responden setelah diberikan intervensi. 

k. Membandingkan keefektifan kedua intervensi dalam penurunan 

intensitas nyeri responden pada akhir terapi.  

3. Tahap Pengolahan Data 

a. Editing (penyuntingan data) 

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 (angka) untuk beberapa data 

dalam beberapa kategori. Kode yang diberikan berupa angka atau huruf 

untuk membedakan sampel atau hasil yang dilakukan yakni sebelum dan 

sesudah dilakukanTENS dengan kinesio tapping  

c. Data entry  

Peneliti melakukan entry data dengan memasukkan nama inisial 

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

sebelum dan sesudah intervensi TENS dengan kinesiotaping.  
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J. Analisis Data 

1. Analisa Univariat 

Analisis univariat adalah data yang diperoleh dari hasil 

pengumpulan dapat disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, 

ukuran tendensi sentral atau grafik. Jika data mempunyai distribusi 

normal, maka mean dapat digunakan sebagai ukuran pemusatan dan 

Standar Deviasi (SD) sebagai ukuran penyebaran (Saryono, 2010).  Pada 

penelitian ini yang dianalisa adalah karekteristik berdasarkan usia, lama 

penggunaan laptop dan program studi.  

2. Analisa Bivariat 

Data pada penelitian ini merupakan data kuantitatif yang 

pengolahannya dimulai darianalisis data pretest dan post test pada 

kelompok perlakuan TENS dan kinesio tapping. Pengolahan data yang 

pertama dengan cara pengujian normalitas data.  

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 atau tidak. 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan Saphiro Wilk Test, jika 

dari hasil analisa data berdistribusi normal apabila p > 0,05 maka data 

tidak berdistribusi normal.  

b. Uji Pengaruh  

Analisa data yang digunakan untuk mengetahui efektivitas 

TENS dan kinesio taping terhadap penurunan nyeri myofascial trigger 
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poiny upper trapezius . Pada penelitian ini bila data berdistribusi normal 

maka menggunakan uji T berpasangan (Paired T test) dan bila data 

tidak berdistribusi normal maka menggunakan uji Wilcoxon.   

1) Paired T-test  

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

> α (0.05) maka dinyatakan ada pengaruh TENS dan kinesio tapping 

terhadap penurunan nyeri myofascial trigger point muscle upper 

trapezius pada Mahasiswa Teknik Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

2) Uji Wilcoxon  

Kesimpulan uji Wilcoxon yang dihasilkan jika negative 

difference adanya penurunann dan positif rank adanya peningkatan 

dan ties adalah data antara sesudah dan sebelum sama. Dasar 

pengambilan keputusan uji wilcoxon jika nilai Asymp sig. 2 tailed < 

0,05 maka H1 diterima dan jika nilai Asymp sig 2 tailed > 0,05 maka 

H0 diterima. 

c. Uji Perbandingan  

1) Uji T -bebas (independent t test)  

Merupakan uji statistika parametrik yang digunakan untuk 

menguji data dengan skala interval/rasio dari 2 kelompok sampel 

bebas. Syarat penggunaan independent t test adalah skala variable 

berbentuk interval atau rasio, serta mempunyai distribusi data 

normal.  Kelompok bebas yang dimaksud di sini adalah dua 

kelompok yang tidak berpasangan, artinya sumber data berasal dari 
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subjek yang berbeda. Kesimpulan dari independent t-test yang 

dihitung menggunakan SPSS versi 23 adalah p (sig. 2 tailed) <α 

(0.05). 

2) Uji Man Whitney

Merupakan uji statistika non parametrik yang digunakan 

untuk menguji data dengan skala interval/rasio dari 2 kelompok 

sampel bebas. Syarat penggunaan independent t test adalah skala 

variable berbentuk interval atau rasio, serta mempunyai distribusi 

data normal.  Kelompok bebas yang dimaksud di sini adalah dua 

kelompok yang tidak berpasangan, artinya sumber data berasal dari 

subjek yang berbeda. Kesimpulan dari independent t-test yang 

dihitung menggunakan SPSS versi 23 adalah p (sig. 2 tailed) <α 

(0.05). 
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