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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian  

Desain penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian kuantitatif 

yang menggunakan desain pre- eksperimental dimana penelitian ini dilakukan 

hanya pada satu kelompok perlakuan saja dengan metode one group pretest-

posttest yang berupa studi menganalisa adanya suatu hubungan sebab akibat 

antara variabel independen dan dependen dalam waktu tertentu. Penelitian 

eksperimental ini merupakan penelitian dengan melkukan percobaan pada 

kelompok yang akan diuji. Intervensi post isometric relaxation yang telah 

dilakukan akan memperoleh hasil untuk mengetahui adanya pengaruh post 

isometric relaxation terhadap meningkatnya range of motion pada kasus 

myofascial pain syndrome upper trapezius. Rancangan penelitian dapat dilihat 

dalam skema berikut :  

   S        P1     Q          P2 

1Bagan 4.1 Skema Rancangan Penelitian 

Keterangan : 

S = Sampel 

P = Pretest sebelum intervensi 

Q = Perlakuan 

P2 = Posttest setelah intervensi
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B. Kerangka Kerja Penelitian (Frame Work) 

Kerangka kerja penelitian pengaruh post isometric relaxation pada kasus 

myofascial pain syndrome upper trapezius terhadap peningkatan ROM neck di Ar-

Rohmah Malang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Bagan 4 2 Kerangka Penelitian 

 

 

Populasi : Santriwati Ar-Rohmah Malang 

Non-probablity sampling, purposive 

sampling 

Sampel : Penderita Myofascial Pain Syndrome Upper 

Trapezius yang memenuhi kriteria inklusi 

Variabel 

Independen 

Variabel Dependen 

Post Isometric 

Relaxation 
Range Of Motion 

Goniometer 

Ratio Shapiro wilk- test 

H0 : Tidak ada pengaruh post 

isometric relaxation pada 

kasus myofascial pain 

syndrome terhadap 

peningkatan ROM neck 

santriwati di Ar-Rohmah 

Malang 

H1 : Ada pengaruh post 

isometric relaxation pada kasus 

myofascial pain syndrome 

terhadap peningkatan ROM 

neck santriwati di Ar-Rohmah 

Malang 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di Pondok Pesantren Ar-Rohmah Malang. Waktu 

penelitian dilakukan 3 hari setiap minggunya selama 2 minggu.  

D. Populasi, Sampel dan Sampling 

1. Populasi 

Populasi merupakan suatu keseluruhan dari sampel yang akan diberikan 

intervensi dalam penelitian (Saryono & Anggraeni, 2013). Populasi dalam 

penelitian ini adalah santriwati program Tahfidz Ar-Rohmah Malang.  

2. Sampel 

Sampel adalah suatu bagian dari populasi. Sampel dalam penelitian ini 

yaitu santriwati program Tahfidz Ar-Rohmah yang memenuhi kriteria inklusi 

dan eksklusi yang telah ditentukan peneliti. Penelitian eksperimental yang 

sederhana dapat dilakukan dengan sampel sebanyak 10-20 sampel (Roscoe 

1975, dalam Hasmin 2010).  

3. Sampling 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penngambilan sampel dengan 

menggunakan purposive sampling, dimana pengambilan sampel berdasarkan 

pertimbangan dari peneliti sendiri dan biasanya peneliti telah melakukan studi 

pendahuluan sehingga peneliti dapat mengetahui karakteristik populasi 

(Suyanto, 2011). Terdapat kriteria inklusi dan eksklusi sampel penelitian ini 

meliputi :  
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a. Kriteria Inklusi 

1) Santriwati mengalami myofascial pain syndrome setelah dilakukan 

pemeriksaan dengan pincer palpation dan flat palpation.  

2) Mengalami keterbatasan lingkup gerak sendi leher khususnya gerakan 

lateral fleksi yaitu didapatkan hasil pengukuran <45◦. 

3) Tidak mengkonsumsi obat- obatan penurun nyeri. 

4) Dapat menerima intruksi dengan baik. 

5) Bersedia menjadi sampel dalam penelitian yang akan dilakukan.  

b. Kriteria Eksklusi 

1) Memiliki riwayat trauma leher atau bahu seperti, fraktur shoulder, 

fraktur upper thoracal. 

2) Menderita penyakit kronik seperti, tumor, atau kanker. 

c. Kriteria Drop Out 

1) Tidak mengikuti intervensi sebanyak 2x. 

2) Tidak mengikuti prosedur yang telah disepakati. 

E. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan ciri yang ada pada objek penelitian baik bersifat 

fisik atau psikis. Terdapat pengertian lain variabel penelitian merupakan sesuatu 

yang digunakan sebagai ciri, sifat yang dimiliki objek (Suyanto, 2011). Variabel 

yang terdapat dalam penelitian yang akan dilakukan ini ada dua yaitu variabel 

independen dan dependen.  
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1. Variabel Independen 

Variabel ini merupakan suatu variabel dimana mempengaruhi atau 

menentukan variabel terikat (Saryono, 2013). Dalam penelitian yang akan 

dilakukan ini variabel independennya adaalah post isometric relaxation.  

2. Variabel Dependen 

Variabel ini merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

independen (Saryono, 2013). Variabel dpenden ini juga disebut sebagai suatu 

kejadian, efek, manfaat, dampak ataupun penyakit. Dalam penelitian yang 

akan dilakukan ini memiliki variabel dependen yaitu peningkatan ROM neck 

pada kasus myofascial pain syndrome upper trapezius.  

F. Definisi Operasional 

1Tabel 4 1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi 

Operasional 

Instrumen 

Penelitian 

Skala Data 

Variabel 

independen post 

isometric 

relaxation 

PIR merupakan 

suatu teknik 

manual terapi 

yang sering 

diberikn untuk 

memanjangkan 

serabut otot yang 

mengalami 

pemendekkan. 

Teknik ini 

diberikan 3 kali 

seminggu selama 

2 minggu.  

SOP  

Variabel 

Dependen range 

of motion neck  

ROM merupakan 

luas gerakan sendi 

yang terjadi saat 

bergerak dari satu 

sisi ke sisi lain 

baik aktif maupun 

pasif.  

Goniometer Ratio 
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G. Etika Penelitian  

Dalam suatu penelitian untuk dapat memenuhi aspen legalitas penelitian harus 

dilaksanakan dengan memperhatikan etika penelitian, seperti : 

1. Informed Consent  

Informed consent atau lembar persetujuan yang akan diberikan ke sampel 

penelitian yaitu santriwati Ar-Rohmah Malang yang bersedia menjadi 

responden penelitian.  

2. Anonymity  

Responden ingin merahasiakan identitas dengan tidak mencantumkan nama 

responden pada lembar. Lembar ini nantinya kan diberi kode oleh peneliti 

sendiri.  

3. Confidentiality  

Kerahasiaan responden akan dijaga oleh peneliti. Apabila hasil oenelitian 

ini disajikan untuk kelompok tertentu saja dan yang ada kaitannya dalam 

penelitian.  

H. Alat Pengumpulan Data 

Penelitian yang akan mealkukan pengumpulan data dengan menggunakan 

suatu alat ukur range of motion yaitu goniometer.  

I. Prosedur Pengolahan Data 

1. Melakukan observasi terhadap santriwati. 

2. Memberikan penjelasan kepada responden tentang tujuan dan maksud 

penelitian. 

3. Membagikan kuesioner kepada santriwati.  

4. Melakukan pengukuran lingkup gerak sendi. 



40 

 

 
 

5. Membagikan lembar informed consent atau lembar persetujuan kepada 

responden. 

6. Responden telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi serta telah mengisi 

lembar persetujuan. 

7. Mengikuti intervensi post isometric relaxation selama 2 minggu 3 kali 

intervensi setiap minggunya.  

8. Dilanjutkan oengukuran range of motion setelah diberikan intervensi. 

J. Tahap Pengolahan Data 

1. Editting 

Tahap ini merupakan upaya memeriksa kembali kebenaran data yang telah 

diperoleh. Editiing dapat dilakukan setelah semua data terkumpul (Hidayat, 

2009).  

2. Coding  

Tahap coding merupakan kegiatan pemberian kode data yang terdiri 

beberpa kategori (Hidayat, 2009). Kode yang dapat diberikan berupa kode 

angka atau huruf untuk membedakan data sampel sebelum dan sesudah 

pemberian intervensi post isometric relaxation.  

3. Entry Data  

Tahap ini merupakan kegiatan memasukkan data dengan membuat tabel 

kontigensi (Hidayat, 2009). Peneliti akan memasukkan data dengan cara 

memasukkan nama responden, usia, jenis kelamin, lingkup gerak sendi 

sebelum intervensi dan sesudah intervensi post isometric relaxation.  
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1. Analisis Univariat 

Hasil analisis ini bertujuan mendeskripsikan karakteristik dari sampel 

penelitian sehingga data yang terkumpul menjadi suatu informasi (Sugyono, 

2011).  

2. Analisis Bivariat 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan suatu pengujian suatu data yang bertujuan 

mengetahui nilai data terdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas 

dapat dikatakan normal jika p>0,05 dan dapat dikatakan tidak normal jika 

p<0,05. Berikut terdapat dua jenis uji normalitas : 

1) Uji Shapiro-wilk test 

Jenis uji normalitas shapiro-wilk test ini dapat digunakan jika 

responden penelitian kurang dari 50 responden. Penelitian yang akan 

dilakukan menggunakan uji normalitas shapiro-wilk test dikarenakan 

responden penelitian kurang dari 50.  

b. Uji Wilcoxon 

Apabila data telah dilakukan uji normalitas dan diperoleh hasil tidak 

normal maka dilanjutkan uji hipotesa dengan wilcoxon. Jika hasil dari uji 

ini p<0,05 maka H1 diterima dan jika diperoleh p>0,05 maka H0 diterima. 


