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BAB IV  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

  Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kuantitatif 

dengan menggunakan jenis desain pre-experimental  dengan 

memakai rancangan (one group pretest-posttest design). Menurut 

Sugiyono (2012) disebut pre-experimental, sebab desain ini belum 

merupakan eksperiment sungguh-sungguh masih terdapat variabel 

luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel 

dependen. Jadi hasil eksperiment yang merupakan variabel dependen 

itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. 

Rancangan one group pretets-posttest  bertujuan menganalisis 

adanya hubungan sebab akibat variabel independen dan variabel 

dependen dalam periode waktu tertentu. Agar peneliti mendapatkan 

hasil yang akurat maka responden harus masuk dalam kriteria inklusi 

sampel santriwati yang mengalami myofascial pain syndrome. 

Subjek                Pre                             Perlakuan              Post-test 

   K                       O                                    I                             OI 

 
 
  
                                       Membandingkan hasil pretest dan posttest 

Bagan 4.1 ( One group pretest dan posttest design ) 

Keterangan: 

K: subjek/responden 

I: intervensi 

O: observasi skala nyeri awal (pretest) 

OI: observasi skala nyeri akhir (posttest 
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B. Kerangka Penelitian 

 Kerangka penelitian pengaruh myofascial relase  terhadap 

penurunan nyeri kasus myofascial pain syndrome otot upper 

trapezius pada santriwati Ar’rohmah Islamic Boarding School 

Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Bagan 4.2 Kerangka Penelitian 

Populasi : Santriwati Ar’rohmah Islamic Boarding School Malang 

Teknik Sampling : Purposif Sampling 

Sample : Santriwati Ar’Rohmah Islamic Boarding School Malang 

yang menderita myofascial pain syndrome 

Variabel Independen Variabel Dependen 

Myofascial Release Penurunan Nyeri 

Instrumen : SOP( Standart 

Operasional Prosedure ) 

Instrument : Numeric 

Rating Scale  

Analisa Data 

HO: Tidak ada pengaruh pemberian 

myofascial release terhadap penurunan 

nyeri kasus myofascial pain syndrome 

otot upper trapezius pada santriwati 

Ar’rohmah Islamic Boarding School 

Malang 

H1 : Ada pengaruh pemberian myofascial 

release terhadap penurunan nyeri kasus 

myofascial pain syndrome otot upper 

trapezius pada santriwati Ar’rohmah 

Islamic Boarding School Malang 
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C. Populasi, Sample, dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

 Sugiyono (2012) populasi merupakan wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari lalu ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian 

ini yaitu santriwati Ar’rohmah Islamic Boarding School Malang 

yang mengikuti program thafidz Al-Quran 

2. Sample 

 Sample menurut Sugiyono (2012) adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sample 

dalam penelitian ini yaitu santriwati Ar’rohmah Islamic 

Boarding School Malang yang mengalami myofascial pain 

syndrome. 

3. Teknik Sample 

 Teknik sampling yaitu suatu teknik yang berfungsi untuk 

menentukan sample yang akan digunakan dalam penelitian. 

Pengambilan sampling dalam penelitian ini yaitu nonpobability 

sampling, yaitu purposive sampling. Pengambilan sample 

didasarkan pada suatu pertimbangan yang dibuat oleh peneliti 

sendiri. 

 Pertimbangan dalam pemilihan yang dilakukan oleh peneliti 

dengan menentukan kriteria yaitu berupa kriteria inklusi dan 

kriteri eksklusi : 
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a. Inklusi 

1) Santriwati Ar’rohmah Islamic Boarding School Malang 

2) Santriwati yang mengikuti program thafidz Al-Quran 

3) Santriwati yang teridentifikasi mengeluhkan myofascial 

pain syndrome 

4) Bersedia menjadi responden dalam penelitian 

5) Dapat berkomunikasi dengan baik 

b. Eksklusi 

1) Terdapat penyakit keganasan atau tumor 

2) Sedang mengkonsumsi obat pereda nyeri 

3) Memiliki faktor resiko kontraindikasi myofascial relase 

c. Drop Out 

1) Responden tidak dapat menyelesaikan intervensi yang 

diberikan 

2) Responden tidak mengikuti prosedur penelitian dengan 

baik 

D. Variabel Penelitian 

1. Jenis Variabel 

a) Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah penurunan nyeri kasus myofascial pain syndrome pada 

santriwati Ar’rohmah Islamic Boarding School Malang. 

b) Variabel dependen atau variabel bebas dalam penelitian ini 

yaitu myofascial relase (X). 
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E. Definisi Operasional 

Tabel 4.3 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional Alat 

Ukur 

Skala 

1 Variabel 

Independen 

a. Myofascial 

release 

Merupakan teknik yang 

menggunakan tekanan 

manual, lembut, dan untuk 

mempertahankan 

peregangan. Berfungsi 

untuk meregangkan atau 

memanjangkan struktur 

miofasia dan otot dengan 

tujuan melepaskan 

perlengketan atau adhesion 

dan mengurangi nyeri. 

Dilakukan selama 2 

minggu, seminggu 3 kali 

perlakuan selama 10 

menit. 

 

 

SOP         

( 

Standard 

Operasio

nal 

Prosedur

) 

 

2  Dependen 

a. Nyeri 

Myofascial 

Pain 

Syndrome 

Kondisi pasien yang 

mempunyai titik sangat 

peka atau yang biasa 

disebut dengan trigger 

point, dengan taut band 

dari otot skeletal atau fasia 

yang apabila dilakukan 

penekanan akan terasa 

nyeri dan dapat meningkat 

dengan ciri khas nyeri 

menjalar, tenderness, dan 

terdapat keluhan sistem 

syaraf otonom 

 

 

Numeric 

Rating 

Scale        

( NRS ) 

 

 

 

 

Rasio 

 

F. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

Ar’rohmah Islamic Boarding School Malang. 

G. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari tahun 2019, 

dilakukan selama 2 minggu dengan seminggu 3 kali perlakuan. 
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H. Etika Penelitian 

1. Lembar Persetujuan (Informed Consent) 

Lembar persetujuan ini diberikan dan dijelaskan kepada 

responden yang akan diteliti dan memnuhi kriteria inklusi dan 

disertai dengan judul penelitian dan manfaat penelitian, sehingga 

responden dapat mengerti maksud dan tujuan dari penelitian ini. 

Bila subjek menolak maka peneliti tidak akan memaksa dan tetap 

menghormati hak-hak subjek. 

2. Tanpa Nama (Anomity) 

Upaya menjaga kerahasiaan, identitas responden tetap dijaga. 

Kerahasiaan informasi yang telah didapatkan akan dijaga oleh 

peneliti, dengan menyimpan hasil rekaman atau dokumentasi dan 

hanya akan dilaporkan saat penyajian riset. 

3. Confendentiality 

Menjaga kenyamanan responden saat penelitian berlangsung. 

Selama proses penelitian, responden akan diwawancarai dan 

diperiksa. Kegiatan penelitian ini juga harus menyasuaikan 

jadwal dari responden agar tidak mengganggu aktifitas sehari-

hari responden. Aspek kenyamanan dari pasien juga harus 

diperhatikan, dengan cara menjelaskan mekanisme intervensi 

yang akan diberikan. 

I. Instrument Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data diperlukan alat yang benar- benar 

dapat mengukur apa yang akan diukur, seperti yang dikatakan oleh 
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Sugiyono (2012) suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam atau sosial yang diamati 

1. Instrument Pengukuran Nyeri 

Instrument penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengukur nyeri sebelum dan sesudah intervensi yaitu numerical 

rating scale (NRS). 

 

Gambar 4.3 Numerical Rating Scale (NRS) 

(Sumber : Herr, 2009) 

Keterangan: 

0: Tidak ada nyeri 

1: Sangat ringan, nyeri hampir tidak terasa 

2 : Nyeri ringan, rasa tidak nyaman 

3: Rasa nyeri sangat terasa, namun masih bisa di toleransi 

4: Nyeri yang kuat, sangat mengganggu, namun masih bisa 

ditahan  

5: Nyeri yang kuat, dalam dan seperti tertusuk 

6: Rasa nyeri yang kuat, dalam dan menyebabkan tidak fokus 

7: Rasa nyeri yang kuat, dalam tidak mampu berkomunikasi 

dengan baik 

8: Nyeri begitu kuat, tidak mampu berpikir jernih, saat nyeri 

datang bisa menyebabkan perubahan kepribadian 

9: Nyeri begitu kuat, tidak dapat mentolerirnya sama sekali 

10: Nyeri yang tidak dapat digambarkan, nyeri yang begitu 

kuat tidak sadarkan diri 

 Cara pengumpulan ini responden diminta untuk menunjukan 

dimanakah rasa nyeri jika dilambangkan dengan angka dan 

klasifikasi di atas 
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2. Kuisioner 

 Pengisian kuisioner bertujuan untuk mengumpulkan data 

umum dan data khusus pada responden. 

J. Prosedur Pengumpulan Data 

  Pengumpulan data merupakan kegiatan penelitian untuk 

melakukan pengumpulan data. Langkah-langkah yang dilakukan 

peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan 

a. Menyusun proposal penelitian 

b. Melakukan studi pendahuluan di Ar’rohmah Islamic 

Boarding School Malang. 

c. Mempersiapkan surat ijin penelitian yang akan disampaikan 

kepada pihak yang berkepentingan. 

d. Mempersiapkan alat instrumen penelitian yang akan 

digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan 

dengan menggunakan informed consent, serta alat dan tempat 

untuk melakukan intervensi. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Menyiapkan alat ukur 

b. Koordinasi dengan ketua asrama 

c. Memastikan bahwa sample bersedia untuk menjadi 

responden dalam penelitian dengan memberikan surat 

persetujuan. Jika responden setuju maka selanjutnya peneliti 

menjelaskan untuk menjamin kerahasiaan data dari respoden 
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d. Mengumpulkan responden dalam satu tempat 

e. Mengukur tingkay nyeri responden sebelum diberikan 

intervensi 

f. Melakukan intervensi selama 2 minggu, dengan seminggu 3 

kali perlakuan selama 10 menit 

g. Mengukur tingkat nyeri responden setelah diberikan 

intervensi. 

h. Menganalisis pemberian myofascial release  terhadap 

penurunan nyeri myofascial pain syndrome  otot upper 

trapezius. 

i. Peneliti menganalisis data menggunakan software program 

SPSS 

j. Peneliti melanjutkan penyusunan skripsi. 

3. Tahap Pengolahan Data 

 Pada tahap pre analisis akan dilakukan pengolahan data 

melalui tahap checkediting, coading, entry data dam tabulating. 

a. Editing 

 Penelitian pada tulisan sudah jelas dan dapat 

dipahami dalam penelitian mengumpulkan lembar kuisioner, 

pengecekkan terhadap surat pernyataan yang sudah terisi 

semua atau yang tidak valid. 

b. Coading 

 Peneliti mengklasifikasikan hasil dari kuisioner yang 

telah diisi oleh responden ke dalam kategori yang telah 



42 
 

ditetapkan dengan cara memberikan tanda pada tiap-tiap 

jawaban. 

c. Entry 

 Kegiatan memasukan data kemudian dimasukkan ke 

dalam tabel dengan cara menghitung frekuensi dengan 

pengolahan data menggunakan SPSS. 

d. Tabulating 

 Tabulasi dilakukan dengan memasukkan data dari 

lembar observasi kemudian dikelompokkan menurut dengan 

jawaban yang sesuai, lalu dihitung jumlahnya dan 

dimasukkan ke dalam tabel yang telah disediakan. 

K. Analisis Data 

  Menurut Sugiyono (2012) dalam penelitian kuantitatif, 

analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 

atau sumber data lain terkumpul. Analisis data yang akan digunakan 

untuk melihat pengaruh myofascial release terhadap penurunan nyeri 

kasus myofascial pain syndrome otot upper trapezius pada santriwati 

Ar’rohmah Islamic Boarding School Malang. 

1. Analisa Univariat 

 Analisa univariat merupakan analisa satu variabel yang 

dipakai untuk gambaran atau distribusi frekuensi masing-masing 

variabel penelitian yang meliputi, usia, lama duduk menghafal 

Al-Quran. 
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2. Analisa Bivariat 

 Menurut Sugiyono (2012) analisa bivariat dipakai untuk 

menganalisa hubungan variabel bebas dan variabel terkait. 

Perhitungan analisa bivariat dilakukan setelah kedua variabel 

data terkumpul yaitu data sebelum perlakuan pengaruh 

myofascial release kemudian setelah diberikan perlakuan. 

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas digunakan untuk melihat sebaran data, 

apakah data tersebut normal atau tidak. Uji normalitas yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji 

shapiro wilk-test karena jumlah responden dalam penlitian 

ini kurang dari 50 responden. Didapatkan data terdistribusi 

tidak normal dengan p < 0.05. 

b. Uji Statistika 

 Analisa bivariat yang dilakukan dengan 

menggunakan uji Wilcoxon  dikarenakan data tidak 

terdistribusi normal. Uji wilcoxon digunakan untuk 

menganalisa pengaruh pemberian myofascial release  

terhadap penurunan nyeri kasus myofascial pain syndrome 

oto upper trapezius pada santriwati Ar’rohmah Islamic 

Boarding School Malang. Hasil analisa data dapat dilihat 

melalui SPSS dengan membandingkan nilai P (sig 2 tailed), 

dengan nilai α (0.05). H0 diterima apabila nilai P (sig 2 

tailed) > 0.05 dalam artian tidak terdapat pengaruh 
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myofascial release terhadap penurunan nyeri kasus 

myofascial pain syndrome  otot upper trapezius  pada 

santriwati Ar’rohmah Islamic Boarding School  Malang. H1 

diterima apabila nilai P (sig 2 tailed) ≤ 0.05 dalam artian 

terdapat pengaruh myofascial relase terhadap penurunan 

nyeri kasus myofascial pain syndrome otot upper trapezius 

pada santriwati Ar’rohmah Islamic Boarding School Malang. 

 

   

 

  

 

  

 

 

 


