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BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Rencana Penelitian ini menggunakan penelitan yang bersifat kuantitatif

dengan isi penelitian eksperimental salah satunya pendekatan quasi eksperimental

dalam rancangan penelitian one group pretest-postest design. Ciri dari penelitian

ini adalah menggambarkan kaitan sebab-akibat antara variable independen dan

variable dependen dengan waktu yang telah ditentukn. Sebelumnya Kelompok

subjek di observe lalu dilakukan intervensi, kemudian observe dilakukan lagi

setelah intervensi.

Tabel 4.1 One Group Pre-Post Test Design

Subjek Pre Intervensi Post-test

K.T O1 I O2

W 1 W 2 W 3

Keterangan :

K.T : Subjek (Komunitas Tani).

O1 : Observe sebelum pemberian kombinasi William
Flexion Exercise & Myofascial Trigger Point
Release Technique.

I : Intervensi pemberian kombinasiWilliam
Flexion Exercise & Myofascial Trigger Point
Release Technique.

O2 : Observe setelah pemberian kombinasi William
Flexion Exercise & Myofascial Trigger Point Release
Technique.

W1, W2, W3 : Urutan pelaksanaan penelitian.
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B. Kerangka Penelitian

Bagan 4.1 Kerangka Penelitian

Teknik Sampling : Purposive Sampling

Variabel Independen Variable Dependen

SOP Penurunan nyeri
punggung bawah (NPB)

Populasi : Komunitas Tani di Dusun Biyan, Desa Sukomulyo,
Kabupaten Malang

Instrumen: “Numerical
Rating Scale(NRS)”

(Analisis data)

Skala Data : Rasio

Desain Penelitian : One Group Pre-Test Post-Test Design

H1: Ada pengaruh pemberian
Kombinasi William Flexion
Exercise & Myofascial Trigger
Point Release Technique

Menurunkan Nyeri Punggung
Bawah (NPB) Komunitas Tani
Desa Sukomulyo Malang

H0 : Tidak ada pengaruh
pemberian Kombinasi William
Flexion Exercise & Myofascial
Trigger Point Release Technique
Menurunkan Nyeri Punggung
Bawah (NPB) Komunitas Tani
Desa Sukomulyo Malang



36

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

1. Populasi

Dalam pnelitian ini terdapat populasi yaitu keseluruhan unit analisis

yang karakteritisknya diduga (Sabri & Hastono, 2009). Didalam penelitian

ini populasi adalah pasien nyeri Punggung Bawah pada Komunitas Tani

Desa Sukomulyo Malang.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi Komunitas

Tani Desa Sukomulyo Malang yang terdeteksi mengalami Nyeri Punggung

bawah.

3. Teknik Sampling

Teknik sampling pada pembahasan dilampirkan beberapa

pertimbangan baik memanfaatkan kriteria inklusi, kriteria eksklusi maupun

kriteria pembuangan dalam pengambilan sampling, dengan melewati teknik

non-randominasi dan non-probablity sampling (Purposive Sampling)

(Sugiyono, 2017).

Dari penjelasan ini sampel yang diolah mempunyai kriteria inklusi

(peneriman), kriteria eksklusi (penolkan), dan kriteria drop out sebagai

berikut.

a. Kriteria Inklusi (Penerimaaan), adalah :

1) Pasien bagian anggota komunitas tani yang merasakan nyeri punggung

bawah terutama spasme.

2) Pasien bertempat tinggal di Dusun Biyan, Desa Sukomulyo Malang.
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3) Bersedia dijadikan subyek penelitian atau responden serta

menandatangani inform consent.

4) Bersedia memahami interuksi dan kooperatif yang disikapi perintah

serta berjalannya penelitian yang berlngsung dari awal sampai akhir.

5) Rentan usia dari kisaran 17 tahun hingga 70 tahun (Berdasar studi

pendahuluan)

6) Hanya pasien dengan keluhan nyeri punggung bawah myogenic.

b. Kriteria Eksklusi (Penolakan), adalah :

1) Pasien Nyeri Punggung Bawah yang tidak ingin dijadikan sampel.

2) Terdapat kontraindikasi yang tidak bisa dihindari.

3) Sedang dalam masa pengobatan/terapi (Mengonsumsi obat anti nyeri

maupun inflamasi).

4) Nyeri punggung bawah non myogenic.

c. Kriteria Drop Out, adalah :

1) Pasien belum mampu ikuti prosedur penatalaksanaannya dengan baik.

2) Belum mampu menyelesaikan latihan dengan rentang waktu kurang

dari 7 hari

3) Kondisi pasien drop dengan komplikasi kasus lain seperti stroke,

perkinson, Fraktur.

4) Mengundurkan diri sebagai responden.

D. Variabel Penelitian

Variabel didalam ini menjelaskan penelitian ada dua variable yaitu

variable independen dan variabel dependen.
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1. Variabel Independen (Bebas)

Variabel bebas di penelitian ini adalah William Flexion Exercise & Myofascial

Trigger Point Release Technique.

2. Variabel Dependen (Terikat)

Variabel terikat dalam penelitian ini ialah penurunan nyeri terhadap Nyeri

Punggung Bawa pada Komunitas Tani Desa Sukomulyo Malang.

E. Definisi Operasional

Tabel 4.2 Definisi Operasional Variabel

No Variabel Definisi Operasional Instrumen Skala data

1. Variabel
Independen
William
Flexion
Exercise &
Myofascial
Trigger Point
Release
Technique

Pemberian teknik William
flexion exercise pada nyeri
punggung bawah mekanik dapat
memanjangkan fascia bagian
dorso lumbal yang akhirnya
bersifat merilekskan otot dan
menurunnya spasme otot
sehingga nyeripun menurun.
Dengan 8 gerakan latihan, 10
detik setiap gerakan dengan 2x
pengulangan.
Prinsip Myofascial trigger point
release dalam pemberian
aplikasi modalitas ini dengan
tekanan terus-menerus dalam
jaringan menyebabkan spasme
yang nantinya jaringan tersebut
mengulur serta menghilangkan
kekakuan jringan sehingga nyeri
menurun. Dengan 2 gerakan
release hingga pasien merasakan
nyeri berkurang.

- -

2. Variabel
Dependen
Penurunan
Nyeri pada

Skala penilaian numerik
(Numerical Rating Scale, NRS)
banyak berguna sebagai alat
pengganti pendeskripsian kata.

NRS
(Numerical
Rating
Scale)

Rasio
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pasien Nyeri
Punggung
Bawah
(NPB)

Perhitungan paling efektif
digunakan saat skala dikaji
untuk intensitas nyeri sebelum
maupun selesai intervensi.

F. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di dua tempat yaitu di Balai Koperasi

penampungan Susu Dusun Biyan, Desa Sukomulyo dan di rumah setiap warga

yang menjadi responden, dengan pertimbangan menyesuaikan posisi responden

agar mudah ditemui dan pertimbangan kedua agar responden mudah

dikumpulkan di satu tempat.

G. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksankan selawas 10 hari di bulan Februari 2019, dengan

pemberian intervensi setiap harinya, diawali dengan pre-test dihari pertama dan

post-test dihari terakhir.

H. Etika Penelitian

Apabila bertentangan dengan etika dengan terlibatya manusia sebagai

subyek maka tidak diperkenankan diteliti agar hak rsponden dapat terlindungi,

dilakukannya penelitian dngan menggunakan etika sebagai berikut (Sugiyono,

2017).

1. Informed Consent

Informed consent ialah perjanjian antara peneliti dan subyek penelitian

dibentuk dalam lembar perjanjian menyatakan persetujuan. Untuk memberi

information tentang kemauan dan tujuan penelitian akan diberikan lembar

persetujuan. Bukti Persetujuan menjadi responden yaitu dengan bersedianya
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subyek melakukan penandatanganan sah dilembar perstujuan. Bentuk

keputusan apapun yang menyangkut hak responden, harus dihormati penelitit.

2. Anomity

Untuk mengamankan kerahasiaan identitas responden, tidak

diperkenankan melakukan publikasi kepada responden dan mencatumkan

idntitas responden dalam pengumpulan berupa data oleh peneliti, Dengan

begitu hanya boleh melakukan memberi kode pada setiap responden.

3. Confidentiality

Confidentiality ialah masalah etika serta jaminan yang diberikan untuk

membentuk menjaga rahasia dalam penelitian, baik ituu informasi ataupu

permasalahan tekait penelitian. Bentuk penelitian data responden apapun

disave sbagai dokumentasi penelitian dan diamankan kerahasiaannya oleh

peneliti.

I. Instrumen Penelitian

Merupakan metode yang dilaksanakan dalam mengumpulkan data baik

mengunakan non-test ataupun test sebagai bentuk evaluasi dalam sebuah

penelitian disebut Instrumen (Sugiyono, 2017). Instrument yang dilaksanakan

dalam mengumpulkan hasil penelitian penurunan nyeri pada kondisi nyeri

punggung bawah dengan menggunakan metode Numerical Rating Scale (NRS),

dalam pertimbangan Numerical Rating Scale (NRS) lebih sederhana mudah

dimpahami oleh responden dalam menentukan secara langsung ambang rasa

nyeri yang dirasakan. Lebih baik dari Visual Analog Scale (VAS) terutama untuk
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menilai nyeri akut. Instrument yang nantinya dilakukan dalam gambaran

penelitian sebagai berikut.

1. Melakukan pemeriksaan nyeri dengan langkah-langkah, yaitu :

a. Mengukur derajat nyeri pasien sebelum diberikan interfensi dengan skala

nyeri NRS

b. Pemberian terapi William Flexion Exercise & Myofascial Trigger Point

Release Technique

c. Mengukur derajat nyeri pasien setelah diberikan tindakan dengan skala

nyeri NRS

d. Membandingkan perbedaan hasil pengukuran nyeri pada pasien sebelum

dan setelah diberikan tindakan.

2. Melakukan pengisian blangko pemeriksaan pada setiap latihan yang

dilakukan.

Gambar 4.2 Skala NRS (Numerical Rating Scale)
(Sumber: Andarmoyo, S, 2013)

J. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan penelitian dalam melakukan

recurve hasil dari hasil yang telah dilaksanakan oleh responden. Perlakuan yang

dilaksanakan oleh peneliti sebagai berikut :
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1. Tahap Pra Penelitian (Identifikasi Masalah)

a. Literatur study dan pendahuluan studi melalui teori, wawancara, dan

langsung mengamati kerumah warga dan komunitas tani di Dusun Biyan,

Desa Sukomulyo, Kabupaten Malang.

b. Kesiapan konsep penelitian berupa perumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian.

c. Menyusun proposal skripsi dari BAB I – IV.

d. Mempersiapkan berkas izin penelitian yang akan ditujukan kepada

responden dan kepala Fisioterapi.

e. Menyediakan alat instrumen penelitian yang nantinya dipakai peneliti

dalam mendapatkan data yang dibutuhkan.

2. Tahap Persiapan Penelitian

a. Menyiapkan instrumen penelitian yang dipakai.

b. Peyediaan informed consent bagi responden.

3. Tahap Pengumpulan Data

a. Peneliti melakukan penunjkkan responden menyesuaikan dengan kriteria

inklusi dengan melihat status. Agar tidak terjadi interaksi maka kelompok

perlakuan dipilih dan dilakukan intervensi sampai jumlah sampel terpenuhi

dan dievaluasi setelah diberikan latihan.

b. Responden dikasihkan pemaparan mengenai penelitian yang akandilakukan

dan diberikan informed consent jika siap menjadi subjek diteliti.

c. Selanjutnya kelompok perlakuan dilakukan uji imajinasi dengan

menggunakan NRS, dan jika nilai yang didapat menandakan spasme
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dilanjutkan dengan prosedur kombinasi William Flexion Exercise &

Myofascial Trigger Point Release Technique oleh peneliti.

4. Tahap Penyelesaian

Data yang diambil nantinya dianalisa pervariabel dan penghubung

antara variabel akan dianalisa menggunakn analisa korelasi spearman dan

recurveannya akan disampaikan.

K. Pengolahan Data

a. Editing

Penatalaksanaan pemeriksaan kembali keaslian data yang didapat

ataupun direcurve disebut editing. Editing dilaksanakan saat itu juga setelah

data terkumpul dimana penelitian dilakukan nantinya menghindari apabila

terdapat bgian yang tidak sesuai jadi peneliti bisa langsung memprosesnya hari

itu juga.

b. Coding

Coding adalah proses memberikan stimulus kepada data yang terdiri

atas sekian kriteria (Hidayat, 2009). Code yang diberikan seperti sekumpulan

perlakuan dan kelompok kontrol.

c. Data Entry

Kegiatan memasukkan data yang sudah digabung ke dalam tabel

master atau database komputer.
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d. Melakukan Teknik Analisis

Data ini nantinya selanjutnya dianalisis dengan ilmu statistik terapan

yang disesuaikan peneliti.

L. Analisa Data

1. Teknik Analisis Data

a. Analisis Univariat

Menjelaskan atau memaparkan karakteristik variabel yang diteliti.

Analisa ini menyiapkan dengan gambaran dan ringkasan data brupa

sistem ilmiah dengan bentuk tabel atau grafik biasa disebut analisa

univariat (Sugiyono, 2017). Dianalisis univariat dalam penelitian

Pengaruh Pemberian Kombinasi William Flexion Exercise & Myofascial

Trigger Point Release Technique Menurunkan Nyeri Punggung Bawah

pada Komunitas Tani Desa Sukomulyo Malang bertujuan sebagai

pengetahuan kriteria responden berdasar usia, jenis klamin, dan hasil dari

skala instrumen Numerical Rating Scale (NRS).

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat sebagai analisa 2 (dua) variable dalam penelitian

sebagai identifikasi perbandingan keduanya. Dalam penelitian ini

menggunakan pengetahuan ada atau tidak adanya Pengaruh Pemberian

Kombinasi William Flexion Exercise & Myofascial Trigger Point Release

Technique Menurunkan Nyeri Punggung Bawah pada Komunitas Tani

Desa Sukomulyo Malang sebelum maupun ssudah dilaksanakan

intervensi.
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a) Uji Normalitas data

Uji normalitas data berfungsi sebagai proses distribusi data

normal atau tidak normal. Gambaran penelitian ini menuntut uji

Shapiro-Wilk yaitu metode analisa uji normalitas. Uji shapiro-wilk

dipakai apabila sampel <50 sampel (Sugiyono, 2017). Dihasilkan

analisis hasol terdistribusi normal apabila nilai p>0,05, dan tidak

terdistribusi normal apabila nilai p< 0,05, Dengan tujuan mengetahui

pengaruh kombinasi Myofascial trigger point release dan William

flexion exercise menurunkan nyeri punggung bawah komunitas tani

Desa Sukomulyo Malang .

b) Paired T-test

Analisis ini dilaksanakan sesudah uji normalitas data. Analisis

pengamatan ini dimanfaatkan dalam mengetahui pengaruhnya sebelum

dan sesudah Pengaruh Pemberian Kombinasi William Flexion Exercise

& Myofascial Trigger Point Release Technique Menurunkan Nyeri

Punggung Bawah pada Komunitas Tani Desa Sukomulyo Malang

dengan menggunakan uji Paired T-Test. Uji Paired T-Test ialah uji

salahsatu data menggunakan skala interval maupun rasio serta data

didistribusi terbilang normal. Pengamatan data olahan nilai melewati

tingkat signifikan Pvalue (� � tht�), sebagai berikut.

1. Nilai signifikan p > 0,05 maka H0 ditolak dan H1

diterima.

2. Nilai signifikan p > 0,05 maka H0 diterima dan H1

Tidak diterima.
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c) UjiWilcoxon

Salahsatu pilihan uji tidak parametris dimana jika uji

independent t-test tidak mampu dilakukan atau data tidak berdistribusi

normal (tidak terpenuhi). Dan biasanya sebagai penguji membedakan

Median (nilai tengah) dua kumpulan ataupun menggunakan uji

wilcoxon apabila hasil data <0,05 yang merupakan teknik mengetahui

hasil data tidak normal.
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