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BAB IV

DESAIN PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian didefinisikan sebagai rancangan jawaban dari rumusan

masalah sebuah penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pre experimental tanpa kelompok kontrol dengan pendekatan one group

pre-test dan post-test design. Penelitian experimental merupakan jenis

penelitian yang melakukan percobaan langsung terhadap kelompok uji.

Kelompok ini akan di observasi sebelum dilakukan intervensi (pre-test) dan di

observasi lagi setelah dilakukan intervensi (post-test). Hasil yang diperoleh

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh latihan relaksasi otot

progresif terhadap penurunan nyeri low back pain non-spesifik pada lanjut usia

di Kelurahan Bunulrejo Malang.

Bagan 4.1 Desain Penelitian

Keterangan :

P : Populasi

S : Sampel

T1 : Pre-test kelompok yang diberi perlakuan dengan menggunakan

numeric rating scale

X : Perlakuan

T2 : Pos-test kelompok yang diberi perlakuan dengan gunakan

numeric rating scale

P S T1 X T2
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B. Kerangka Penelitian

Populasi :
70 orang lanjut usia di Kelurahan Bunulrejo, Malang

Teknik sampling :
Purposive Sample

Sampel : 30 orang lanjut usia

Variabel Dependent Variabel Independent

Tingkat Nyeri :
Low Back Pain Non-Spesifik

Latihan Relaksasi Otot Progresif

SOPInstrumen :
Numeric Rating Scale

Analisa Data dengan SPSS 23.0

H0: Tidak ada pengaruh pemberian
latihan relaksasi otot progresif
terhadap penurunan nyeri dengan
keluhan low back pain non-pesifik
pada lanjut usia di Kelurahan
Bunulrejo Malang

H1: Ada pengaruh pemberian latihan
relaksasi otot progresif terhadap
penurunan nyeri dengan keluhan
low back pain non-spesifik pada
lanjut usia di Kelurahan
Bunulrejo Malang

Desain Penelitian:
Pre eskperimental dengan pre-test dan post-test design

Bagan 4.2 Kerangka Penelitian
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C. Populasi, Sampel dan Sampling

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan subjek atau objek pada penelitian yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu sesuai ketetapan penelitiunntuk

dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Populasi dalam

penelitian ini adalah lanjut usia yang berada di Kelurahan Bunulrejo, Malang.

2. Sampel

Sampel merupakan karakeristik dan bagian dari jumlah yang dimiliki

oleh populasi dalam sebuah penelitian dan telah memenuhi kriteria (Sugiyono,

2016). Sampel dalam penelitian ini merupakan lanjut usia yang memiliki

kriteria sebagai sampel dengan keluhan nyeri low back pain (LBP)

non-spesifik yang bertempat tinggal di Kelurahan Bunulrejo, Malang.

3. Sampling

Sampling adalah proses penyeleksian populasi hingga dapat mewakili

populasi tersebut (Nursalam,2008). Teknik sampling yang digunakan pada

penelitian ini yaitu purposive sampling, peneliti menentukan sampel sesuai

dengan tujuaan penelitian serta memiliki kriteria sebagai berikut :

a. Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi merupakan kriteria yang jika telah terpenuhi, maka

dapat mengakibatkan calon objek menjadi objek dalam penelitian. Kriteria

inklusi pada penelitian ini yaitu :

1) Lanjut usia <45 tahun keatas (pra lansia-lansia akhir).

2) Menetap dan bertempat tinggal di Kelurahan Bunulrejo Malang.

3) Memiliki keluhan nyeri LBP non-spesifik.

4) Teratur menjalani latihan relaksasi otot progresif.
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5) Bersedia menjadi responden dan menandatangani inform consent.

6) Dapat berkomunikasi dengan baik.

b. Kriteria Eksklusi

Kriteria eksklusi adalah kriteria yang ketika dijumpai akan

menyebabkan objek tidak dapat digunakan dalam penelitian. Kriteria

eksklusi pada penelitian ini yaitu :

1) Lansia dengan kondisi bed rest, contoh : post-stroke.

2)Responden dengan keluhan nyeri yang menjalar sampai tungkai bawah

atau LBP spesifik, contoh: Hernia Nucleus Pulposus.

c. Kriteria Drop Out

Kriteria drop out merupakan kriteria yang apabila dijumpai

menyebabkan objek tidak dapat dilanjutkan sebagai sampel dalam

penelitian. Kriteria drop out dalam penelitian ini antara lain :

1) Responden yang tidak menjalani program latihan ROP secara rutin dan

teratur.

D. Variabel penelitian

Variabel penelitian merupakan ukuran yang berbeda milik setiap anggota

kelompok dan berbeda dengan kelompok lain. (Notoatmojo, 2010). Penelitian

ini terdiri dari dua variabel antara lain:

1. Variabel dependent (terikat) adalah variabel yang menjadi akibat atau

dipengaruhi oleh variabel bebas (Aziz, 2007). Variabel dependent dalam

penelitian ini yaitu tingkat nyeri LBP non-spesifik pada lansia di

Kelurahan Bunulrejo Malang.



51

2. Variabel independent (bebas) adalah variabel yang menyebabkan

perubahan pada variabel dependen (Aziz, 2007). Variabel bebas dalam

penelitian ini adalah latihan ROP.

B. Definisi Operasional

Dalam sebuah penelitian, definisi operasional adalah definisi variabel

secara operasional berdasarkan karakteristik yang diteliti agar memudahkan

peneliti melakukan observasi atau pengukuran lebih tepat terhadap suatu

fenomena atau objek dan menjadi informasi bagi peneliti selanjutnya dalam

menggunakan variabel yang sama.

Tabel 4.1 Definisi Operasional

No. Variabel Definisi Operasional Instrumen

Skala
Data dan
Hasil
Ukur

1.

Variabel
bebas :
Latihan
ROP

Latihan ROP adalah
teknik relaksasi dengan
kombinasi latihan
nafas dalam dan
gerakan kontraksi
relaksasi otot tertentu.
Latihan dilaksanakan
dalam 7 hari
berturut-turut dengan
durasi 30 menit per
hari, terdapat 11
macam gerakan, pada
setiap gerakan diulang
sebanyak 2 kali
repetisi.

SOP -

2.

Variabel
terikat :
Tingkat nyeri
LBP
non-spesifik

Skala penilaian
menggunakan Numeric
rating scale (NRS)
dengan menggunakan
skala 0-10 .

Numeric
Rating

Scale (NRS)
Ordinal
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F. Tempat penelitian

Penelitian dilakukan di RW 11 Kelurahan Bunulrejo Malang, Jawa

Timur.

G. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada minggu ke-3 bulan Desember 2018.

H. Instrumen Penelitian

1. Lanjut usia yang bertempat tinggal di Kelurahan Bunulrejo Malang,

dilakukan pendataan untuk mendapatkan responden yang mengalami LBP

non-spesifik, kemudian diukur menggunakan Numeric Rating Scale

(NRS).

2. Melakukan pemeriksaan nyeri LBP non-spesifik menggunakan NRS

dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Mengukur derajat nyeri pasien sebelum diberikan intervensi dengan

skala nyeri NRS.

b. Pemberian intervensi latihan ROP.

c. Mengukur derajat nyeri LBP non-spesifik pasien setelah diberikan

intervensi dengan skala nyeri NRS.

d. Menganalisis perbedaan dari hasil pengukuran tingkat nyeri LBP

non-spesifik pada pasien sebelum dan sesudah diberikan intervensi.

e. Melakukan pengisian blangko pemeriksaan pada setiap latihan yang

dilakukan.

Gambar 4.1 Skala Numeric Rating Scale
Sumber : Yudiyanta, 2015
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I. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan didalam penelitian untuk

mengumpulkan data berupa proses pendekatan dan karakteristik pada subjek

(Nursalam, 2008). Teknik-teknik yang dilakukan peneliti adalah sebagai

berikut :

1. Tahap Persiapan

a. Membuat dan menyusun proposal penelitian.

b. Melakukan studi pendahuluan di Kelurahan Bunulrejo, Malang.

c. Mempersiapkan surat izin penelitian yang akan disampaikan kepada

responden, kepala prodi Fisioterapi dan seluruh pihak yang terkait.

d. Mempersiapkan instrumen penelitian yang akan digunakan peneliti

untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan

informed consent, serta alat dan tempat untuk pelaksanaan latihan.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Koordinasi dengan ketua RW atau perangkat desa terkait yang ada di

Kelurahan Bunulrejo Malang.

b. Membuat surat pernyataan berkaitan dengan persetujuan responden

untuk memastikan bersedia menjadi sampel dalam penelitian.

c. Peneliti menjelaskan prosedur pelaksanaan latihan dan menjamin

kerahasiaan identitas data responden.

d. Mengumpulkan semua responden pada tempat yang telah ditentukan.

e. Responden dipanggil secara bergiliran untuk mengisi lembar identitas

dan lembar skala NRS sebelum dan sesudah melakukan intervensi.

f. Mengaplikasikan intervensi latihan ROP pada responden yang

memenuhi kriteria.
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g. Menganalisa hasil dari latihan relaksasi progresif terhadap penurunan

skala nyeri LBP non-spesifik.

i. Responden yang tidak mengikuti seluruh tahapan latihan sesuai

ketetapan dinyatakan drop out.

3. Tahap Pengelolaan Data

Tahap pengelolaan data dilakukan setelah akumulasi data terkumpul

yang selanjutnya akan dianalisa (Nazir, 2009).

J. Etika Penelitian

Dalam proses penelitian, peneliti mengajukan permohonan izin kepada

pihak yang terlibat dalam penelitian sebagai tanda persetujuan bersedia mengikuti

penelitian. Proses ini dinamakan etika penelitian. Ansori (2017) menyatakan,

terdapat tiga prinsip dalam etika penelitian yakni prinsip autonomity, anonymity,

dan confidentiality.

1. Informed Consent (Lembar Persetujuan)

Informed Consent merupakan lembar persetujuan yang berisi perjanjian

dan persetujuan responden dengan peneliti. Lembar persetujuan diberikan

sebelum penelitian dilakukan, tujuannya agar responden mengerti tentang

maksud dan tujuan penelitian serta mengetahui pengaruh dari penelitian yang

akan dilakukan. Apabila responden telah menyetujui, maka lembar

persetujuan ditandatangani oleh responden sebaliknya jika tidak maka

responden belum bersedia dan peneliti harus menerima dan menghormati hak

keputusan responden tersebut.



55

2. Anonymity (Tanpa Nama)

Anonymity adalah identitas responden yang dirahasiakan agar tetap

terjaga dengan cara tidak mencantumkan nama lengkap dan diganti dengan

nama inisial responden di lembar observasi.

3. Confidentiality (Kerahasiaan)

Confidentiality merupakan data hasil informasi dan pengukuran

responden yang diarsipkan dan hanya peneliti yang dapat mengakses data

tersebut.

K. Analisa Data

Analisa statistik merupakan analisa yang digunakan pada penelitian

kuantitatif untuk mengolah data yang diperoleh ketika penelitian (Nursalam,

2008). Alat yang digunakan untuk mengolah data menggunakan program

komputer yaitu SPSS 23.0 (Statistical Product For Service Solution). Terdapat

dua macam data yang di analisa, yaitu analisa univariat dan analisa bivariat.

1. Analisa Univariat

Analisa univariat digunakan untuk mengetahui dan melihat gambaran

variabel bebas, gambaran distribusi frekuensi variabel bebas dan terikat

meliputi mean, median, modus range dan standart deviasi, digambarkan

dengan bentuk tabel, grafik, maupun diagram (Notoatmodjo, 2012).

Analisa univariat dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan

karakteristik responden berdasarkan usia, jenis kelamin, riwayat pekerjaan

dan tingkat nyeri LBP non-spesifik.

2. Analisa Bivariat

Analisa Bivariat adalah analisa yang bertujuan untuk mengetahui ada

tidaknya hubungan maupun pengaruh antar variabel bebas dan terikat
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dengan menggunakan uji statistik (Notoatmojo,2012), adapun uji statistik

pada analisa bivariat adalah sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui tentang normal

tidaknya distribusi data atau sampel yang digunakan dalam

penelitian berasal dari populasi yang homogen (Notoatmodjo, 2010).

Analisa statistik untuk uji normalitas menggunakan program

SPSS. Normal tidaknya distribusi data menentukan uji statistik yang

akan digunakan dalam penelitian, karena sampel bernilai kecil yaitu

<50, uji yang digunakan adalah Saphiro-Wilk. Sampel yang

digunakan pada penelitian ini bernilai < 50 yang berarti

menggunakan uji Saphiro-Wilk, dengan 2 kemungkinan dasar

pengambilan keputusan yaitu nilai signifikan 2 tailed ≤ 0,05,

menunjukkan data tidak berdistribusi normal atau hasil nilai

signifikan 2 tailed ≥ 0,05 menunjukkan data berdistribusi normal.

b. Uji Hipotesa

Uji Hipotesa adalah uji yang dilakukan setelah mendapatkan

hasil dari uji normalitas. Pada penelitian ini data tidak berdistribusi

normal sehingga menggunakan uji statistik non-parametrik

menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test. Wilcoxon Signed Rank

Test bertujuan untuk membandingkan perubahan tingkat nyeri LBP

non-spesifik sebelum dan sesudah diberikan latihan ROP. Dasar

pengambilan keputusan pengujian Wilcoxon Signed Rank Test dilihat

dari perbandingan probabilitas dengan 2kemungkinan yaitu nilai P >

0,05 yang berarti H0 diterima dan H1 ditolak atau nilai P < 0,05 yang

berarti H0 ditolak dan H1 diterima.
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