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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Pre-experimental one group 

pretest and posttest design (Non-randomized) yang membandingkan awal (hasil 

pretest) dan akhir (hasil posttest) penelitian. Penelitian dilakukan dengan 1 

kelompok yang memiliki nyeri myofascial syndrome upper trapezius. Intervensi 

yang dilakukan yakni memberikan kombinasi post isometric relaxation dengan 

myofascial release pada kelompok tersebut. Peneliti akan mengidentifikasi 

intensitas nyeri sebelum dan sesudah perlakuan sehingga didapatkan berpengaruh 

atau tidaknya kombinasi tersebut terhadap nyeri myofascial syndrome upper 

trapezius.  

 

 

Bagan 4.1 Desain Penelitian 

Keterangan : 

P : Populasi 

S : Sampel 

Q1 : Pretest (menggunakan NRS) 

R : Intervensi (kombinasi post isometric relaxation dengan myofascial release) 

Q2 : Posttest (menggunakan NRS

P S Q1 Q2 R 
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B. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.2 Kerangka Penelitian 

 

Sampel : Penjahit di Mack konveksi 

Malang yang memenuhi kriteria 

inklusi 

Desain Penelitian : One Group Pretest Posttest Design 

 

Populasi : Penjahit di Mack konveksi Malang 

Teknik Sampling : Purposive Sampling 

Variabel Independen  

Variabel Dependen  

Post Isometric Relaxation 

dengan Myofascial 

Release  

Penurunan Nyeri 

Myofascial syndrome 

Upper Trapezius 

 Skala Data : Ordinal  

Instrumen : Numeric Rating Scale 

Analisa Data : Uji Wilcoxon 

H0 : Tidak ada pengaruh 

pemberian post isometric 

relaxation dengan myofascial 

release dalam menurunkan 

nyeri myofascial syndrome 

upper trapezius pada penjahit di 

Mack konveksi Malang 

H1 : Ada pengaruh pemberian 

post isometric relaxation 

dengan myofascial release 

dalam menurunkan nyeri 

myofascial syndrome upper 

trapezius pada penjahit di Mack 

konveksi Malang 
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C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah seluruh orang, peristiwa atau barang yang tergabung 

dalam suatu kelompok dan sesuai dengan kriteria peneliti agar dapat 

dilakukan penelitian sehingga tercapailah suatu kesimpulan atau hasil akhir 

penelitian (Malthora, 1996 dalam Amirullah, 2015). Populasi dalam 

penelitian ini adalah penjahit di Mack konveksi Malang 

2. Sampel 

Sampel adalah kelompok yang dipilih untuk digunakan dalam 

penelitian dan dipilih dari suatu populasi (Amirullah, 2015). Sampel dalam 

penelitian ini adalah penjahit di Mack konveksi Malang yang memiliki nyeri 

myofascial syndrome upper trapezius. Pada penelitian ini memiliki kriteria 

inklusi (penerimaan), eksklusi (penolakan) dan drop out. yang akan dijadikan 

sampel. 

a. Kriteria inklusi 

1) Sampel merupakan penjahit di Mack konveksi Malang yang 

memiliki nyeri myofascial syndrome upper trapezius. 

2) Bersedia menjadi subjek penelitian. 

3) Mampu mengikuti instruksi dan bersikap kooperatif dalam proses 

penelitian dari awal hingga akhir. 

4) Tidak mengonsumsi obat pengurang nyeri. 

5) Sampel belum menerima terapi pada area yang dikeluhkan. 

b. Kriteria eksklusi 

1) Responden memiliki riwayat cedera berupa fraktur pada bahu.  
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2) Terlihat tanda-tanda inflamasi pada daerah bahu berupa dislokasi, 

sprain, strain, dan lain-lain. 

3) Memiliki kelainan postur atau cacat pada bahu berupa tortikolis, 

skoliosis, dan lain-lain agar tidak menjadi kontraindikasi bagi 

kedua teknik saat penelitian. 

4) Tidak bersedia menjadi responden hingga penelitian berakhir. 

c. Kriteria drop out 

1) Responden tidak menyelesaikan program penelitian seperti 

meninggal dunia atau kecelakaan saat kerja. 

2) Responden tidak mengikuti program penelitian dengan baik 

seperti tidak datang saat penelitian. 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan 

peneliti dalam suatu penelitian. Teknik yang digunakan pun dapat bervariasi. 

Sampel yang memiliki representatif terhadap kriteria merupakan syarat utama 

menjadi sampel yang dapat dikatakan baik. Untuk itu perlu dilakukan cara 

pengambilan yang baik atau cocok pula (Amirullah, 2015). Penelitian ini 

menggunakan purposive sampling yaitu sampel dipilih oleh peneliti melalui 

serangkaian proses assesment sehingga benar-benar mewakili sampel yang 

sesuai dengan kriteria inklusi. Amirullah (2015) mengatakan bahwa 

purposive sampling adalah teknik dimana sampel dipilih berdasarkan 

pandangan atau penilaian dari peneliti agar sesuai dengan tujuan dan maksud 

penelitian. Peneliti memilih kriteria tertentu sehingga dapat mewakili suatu 

populasi dan sesuai dengan yang diharapkan. 
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D. Definisi Operasional 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional Instrumen Skala 

Data 

1.  V. Independen 

a. Post isometric 

relaxation  

 

 

 

 

 

 

 

b. Myofascial 

release 

 

a. Post isometric relaxation adalah 

teknik fisioterapi dengan cara 

gerak leher melawan tahanan lalu 

relaksasi mengikuti gerakan 

fisioterapis. Durasi 8 gerakan, 

tahanan selama 8 detik dan 

dilakukan  2 kali pengulangan 

selama 4-6 menit setiap hari. 

 

b. Myofascial release merupakan 

teknik fisioterapi dengan cara 

lateral rotasi head lalu arahkan 

fleksi head sambil otot di release 

menggunakan jempol. Durasi 8 

gerakan, tahanan selama 8 detik 

dan dilakukan 2 kali pengulangan 

selama 4-6 menit setiap hari.  

 

SOP 

 

- 

2. V. Dependen 

a. Nyeri 

myofascial 

syndrome 

 

Pengukuran nyeri myofascial 

syndrome yang dilakukan pada 

penjahit konveksi di Kota Malang. 

Nyeri sekitar leher dan bahu 

diakibatkan ketegangan otot upper 

trapezius. 

 

NRS 

(Numeric 

Rating 

Scale) 

 

Rasio 

 

E. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di tempat kerja yang disediakan oleh Mack 

konveksi Malang. 

F. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilakukan selama 6 hari berturut-turut dengan total 6 

kali terapi. 
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G. Etika Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian telah dilakukan permohonan ijin kepada 

responden atau konveksi yang bersangkutan dengan membawa rekomendasi dari 

institusi kampus. Setelah mendapatkan persetujuan, peneliti dapat melakukan 

penelitian dengan etika sebagai berikut. 

1. Informed Consent 

Penelitian menggunakan lembar persetujuan untuk diberikan kepada 

responden yang diteliti. Pasien yang bersedia menjadi responden harus 

menandatangani lembar persetujuan. Apabila pasien menolak, maka peneliti 

tidak memaksa dan tetap menghormati haknya. 

2. Anonimity 

Untuk menjaga kerahasiaan, peneliti tidak mencantumkan nama 

responden, tetapi dalam bentuk inisial atau hanya memberi kode tertentu pada 

setiap responden yang hanya diketahui oleh peneliti sendiri. 

3. Confidentiality 

Kerahasiaan informasi yang diberikan oleh responden dijamin oleh 

peneliti dan hanya sekelompok data yang dilaporkan dalam hasil penelitian. 

H. Instrumen Penelitian 

Peneliti menggunakan NRS (Numeric Rating Scale) sebagai skala ukur 

nyeri. Menurut Evan (2010, dalam Setiawan, 2017) numeric rating scale adalah 

alat ukur skala nyeri yang terdiri dari garis horizontal sepanjang 10 cm. Menurut 

Setiawan (2017) berpendapat bahwa numeric rating scale adalah pengukuran 

nyeri menggunakan skala nomor. Pasien dijelaskan untuk melingkari tanda titik 

pada angka di garis horizontal tersebut untuk intensitas nyeri yang dirasakan. 

Interpretasi nyeri yang dirasakan dapat dilihat melalui besar nomor yang ditandai. 
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Alasan menggunakan NRS karena alat ukur ini mudah dipahami dan mudah 

untuk dibuat.  

Gambar 4.1 Numeric Rating Scale (Widiarti, 2016) 

I. Prosedur Pengolahan Data 

Prosedur pengumpulan data merupakan langkah peneliti dalam 

melakukan penelitian. Langkah penelitian yang dilakukan antara lain : 

1. Tahap Persiapan 

a. Melakukan studi pendahuluan dan pengumpulan data penjahit yang 

mengeluhkan nyeri myofascial syndrome otot upper trapezius dilakukan 

di tempat tinggal masing-masing penjahit konveksi di Kota Malang 

dengan purposive sampling. 

b. Menyusun proposal penelitian. 

c. Menyediakan surat ijin penelitian untuk diberikan pada responden. 

d. Mempersiapkan instrumen penelitian yang digunakan saat pretest, terapi 

dan posttest. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Menyiapkan surat ijin penelitian, informed consent, dan instrument 

penelitian lainnya. 

b. Melakukan pemeriksaan spesifik pada responden. 

c. Memberikan surat persetujuan untuk kesediaan responden menjadi 

sampel penelitian dan peneliti menjelaskan kerahasiaan data responden 

akan dijamin. 
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d. Memberikan skala NRS untuk skala nyeri saat pretest dan menjelaskan 

pengisian skala tersebut. 

e. Setiap responden diberikan intervensi kombinasi post isometric relaxation 

dan myofascial release. 

f. Memberikan skala NRS untuk skala nyeri saat posttest pada hari akhir 

terapi. 

3. Tahap Pengolahan Data 

a. Editing  

Editing adalah kegiatan peneliti setelah menghimpun data di lapangan. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memeriksa kembali data saat pencatatan di 

lapangan agar data yang diperoleh benar adanya (Ariyanti, 2016). 

b. Coding 

Coding merupakan proses klarifikasi data dengan memberikan identitas 

atau pemberian kode pada data sehingga dapat memberikan makna 

tertentu ketika dianalisis (Ariyanti, 2016). 

c. Scoring 

Scoring adalah kegiatan memberi score atau nilai pada pernyataan di tiap 

kuesioner (Ariyanti, 2016). 

d. Tabulating 

Tabulating yakni kegiatan menyajikan data dalam bentuk table, diagram 

dan sebagainya (Ariyanti, 2016). 

e. Entry Data 

Entry data merupakan tahap akhir yang dilakukan dalam proses 

pengolahan data. Entry data adalah proses memasukkan data yang 
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diperoleh menggunakan komputer. Biasanya menggunakan aplikasi atau 

program SPSS (Hidayati, 2008). 

J. Analisa Data 

Menurut C. Daymon, et al. (2008, dalam Sari, 2017) analisis data 

merupakan proses dalam menata, mengorganisir dan memaknai data yang tidak 

teratur pada suatu penelitian. Menurut Jauhari (2010, dalam Sari, 2017) analisis 

data adalah bagian terpenting dalam penelitian karena suatu data dapat bermakna 

yang berguna dalam memecahkan masalah.  

1. Analisa Univariat 

Analisis ini digunakan untuk memberikan karakteristik masing-

masing variabel yang diteliti (Hastono, 2001 dalam Hidayati, 2008). Data 

disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sebagai bahan informasi 

diantaranya usia, jenis kelamin, lama kerja per hari, dan masa kerja. 

2. Analisa Bivariat 

Menurut Kustriyani (2009) analisis bivariat yaitu analisis yang 

dilakukan untuk melihat kedua variabel (bebas dan terikat) tersebut saling 

berhubungan atau tidak. Analisa bivariat dalam penelitian ini untuk 

mengetahui intensitas nyeri awal dan akhir setelah diberi kombinasi teknik 

post isometric relaxation dengan myofascial release, yang terdiri dari : 

a. Uji Normalitas 

Menurut Putri (2012) tujuan uji normalitas adalah untuk 

mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati 

distribusi normal. Data yang baik adalah data yang mempunyai pola 

seperti distribusi normal (tidak menceng ke kiri atau ke kanan). 
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Menurut Dahlan (2011) distribusi data secara analitis dapat dinilai 

normal atau tidak menggunakan uji kolmogorov-smirnov atau saphiro-

wilk. Penelitian ini menggunakan uji saphiro-wilk dikarenakan sampel ≤ 

50 orang. 

Menurut Djudin (2013, dalam Firmansyah, et al. 2016) suatu 

keputusan diambil jika : 

1) Nilai signifikansi pada tabel uji normalitas > α = 5% = 0,05, maka

varian berdistribusi normal. 

2) Nilai signifikansi pada tabel uji normalitas < α = 5% = 0,05, maka

varian berdistribusi tidak normal. 

b. Uji Wilcoxon

Uji Wilcoxon (Wilcoxon Test) merupakan uji yang bertujuan untuk 

menemukan perbedaan sebelum dan sesudah perlakuan. Uji ini digunakan 

saat satu kelompok sampel diberikan dua perlakuan yang berbeda dan 

sampel dalam kondisi homogen dan tidak terdistribusi secara normal 

(Sukoco, 2009 dalam Firmansyah, et al. 2016). 

Menurut Djudin (2013, dalam Firmansyah, et al. 2016) keputusan 

penentuan signifikansi yakni : 

1) Jika probabilitas > 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak (perbedaan

tidak signifikan) 

2) Jika probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima (terdapat

perbedaan signifikan) 


