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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Desain Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah Pre Eeksperiment 

dengan The One Grup Pretest-Postest Desain yaitu desain penelitian yang terdapat pretest 

sebelum diberikan perlakukan dan postest setelah diberikan perlakuan. Prinsip dari 

desain penelitian ini tidak memiliki kelompok kontrol atau kelompok pembanding. 

Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan dapat diketahui lebih akurat, karena 

dapat membandingkan sebelum diberikan perlakuan dan sesudah diberikan perlakuan 

(Yusuf, 2017).  

Pola rancangan pre-experimen the one grup pretent-poetest adalah sebagai berikut : 

O1   X   O2     

Keterangan :  

O1  : Pretest   

O2  : Postest  

X  : Perlakuan
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4.2 Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1  Kerangka penelitian pengaruh rendam kaki air hangat garam epsom 
terhadap penurunan skala nyeri pergelangan kaki pada pekerja 
konveksi.  

4.3 Populasi, Sampling dan Teknik sampling  

4.3.1 Populasi  

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian dengan karakteristik 

tertentu yang akan diteliti (Notoatmodjo, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah 

penjahit konveksi di Kampung Islam Lebah Kelurahan Semarapura kangin Kecamatan 

Klungkung Kabupaten Klungkung, sebanyak 40 orang. 

Populasi :  
Pekerja konveksi yang mengalami nyeri pada 

pergelangan kaki di Kampung Islam Lebah Kelurahan 
Semarapura kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten 

Klungkung sebanyak 40 orang  

Responden yang di ambil menggunakan teknik 
Purposive Sampling, yang dimana pengumpulan data 
sesuai dengan kriteria yang telah di tetapkan peneliti    

Terapi  Variabel dependen :  
Penurunan Nyeri   

Setiap responden di 
berikan terapi 
sebanak 3 kali 

Instrumen penelitian : 
Lembar Observasi  

Instrumen 
Penelitian :  

SOP rendam kaki 
air hangat dengan 

garam epsom  

Skala data :  
Interval  

Anlisa data : Uji T-test Dependen 

Hı diterima = ᵨ < 0,05  
Hₒ diterima = ᵨ > 0,05  
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4.3.2 Sample 

Sample merupakan bagian dari suatu populasi yang digunakan untuk penelitian 

yang di mana jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan dari peneliti (Sugiyono, 2016). 

Sample pada penelitian ini adalah pekerja konveksi di Kampung Islam Lebah 

Kelurahan Semarapura kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung yang 

memenui kriteria dalam penelitian.  

4.3.3 Kriteria Sample 

4.3.3.1 Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum yang diharapkan peneliti untuk bisa 

memenuhi subjek dari penelitian (Fathnur, 2016). Kriteria inklusi dalam penelitian ini 

adalah :  

a) Penjahit yang mengalami nyeri pergelangan kaki  

b) Penjahit yang menggunakan mesin jahit tradisional 

c) Penjahit bersedia menjadi responden  

d) Penjahit yang mengalami nyeri ringan (skala 1-3) hingga nyeri sedang (skala 4 

– 6)  

4.3.3.2 Kriteria Eksklusi   

Kriteria Eksklusi adalah karakteristik populasi yang subjeknya tidak dapat 

disertakan menjadi subjek penelitian (Fathnur, 2016). Kriteria eksklusi pada penelitian 

ini adalah : 

a) Penjahit yang meggunakan obat farmakologi untuk menghilangkan rasa nyeri  

b) Penjahit memiliki riwayat penyakit pada bagian kaki atau penyakit penyerta 

laiinnya.  

c) Penjahit yang tidak bersedia menjadi reponden penelitian.  
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4.3.4 Teknik Sampling  

Responden diambil menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah 

pengumpulan data berdasarkan kriteria, teknik untuk penetapan Responden digunakan 

dengan cara mempertimbangkan yang dibuat oleh peneliti, sesuai dengan sifat atau ciri 

populasi yang sudah diketehui sebelumnya (Sugiyono, 2016) yaitu penjahit konveksi 

yang mengaami nyeri pergelangan kaki di Kampung Islam Lebah Kelurahan 

Semarapura kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung.  

4.4 Variabel Penelitian  

Variabel merupakan gejala, nilai atau sifat dari objek penelitian. Objek memiliki 

variasi tertentu yang sudah ditetapkan oleh peneliti (Sugiyono, 2016). Variabel yang 

terdapat dalam penelitian ini antara lain :  

4.4.1 Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Variabel dependen sering disebut dengan variabel output dalam bahasa 

Indonesia sering disebut dengan variabel terikat. Variabel dependen merupakan faktor 

yang diamati dan diukur untuk menentukan ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas 

(Sugiyono, 2016). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penurunan nyeri.  

4.5 Definisi Oprasional  

Definisi operasional adalah uraian batasan karakter atau yang diukur oleh 

variabel yang bersangkutan. Karakteristik yang dapat diamati adalah kunci dari definisi 

oprasional (Nursalam, 2013). Definisi operasional juga sangat bermanfaat untuk 

mengarahkan kepada pengukuran dan pengamatan terhadap variabel yang 

bersangkutan serta pengembangan instrumen (alat ukur) (Notoatmodjo, 2012). 

Definisi operasional pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :  
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Tabel 4.1 Definisi Operasional 

Variabel 
Definisi 

Oprasional 
Parameter 

Skala 
data 

Keterang
an 

Dependen :  
Pengukuran 
Nyeri  

Pengukuran nyeri 
merupakan selisih 
skala nyeri antara 
sebelum perlakuan 
(pretest) dengan 
sesudah perlakuan 
(postest) terapi 
rendam air hangat 
campuran garam 
epsom  

Lembar 
observasi, 
dengan 
menggunakan 
alat ukur nyeri 
numerik dengan 
skala 0-10  

Interv
al  

Skala nyeri 
: 0-10  
0 : tidak 
ada nyeri  
1-3 : nyeri 
ringan  
4-6 : nyeri 
sedang  
7-10 : nyeri 
berat  

4.6 Tempat Penelitian  

Tempat penelitian adalah lokasi yang akan dijadikan penelitian. Lokasi 

penelitian juga skaligus membatasi ruang lingkup penelitian (Notoatmodjo, 2012). 

Penelitian ini akan dilakukan di konveksi yang berada di Kampung Islam Lebah 

Kelurahan Semarapura kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung.  

4.7 Waktu Penelitian  

Penelitian ini di mulai pada tanggal 17 Oktober – 31 Januari 2019. Pada 

tangga 17 Oktober mulai melakukan penulisan proposal, pada tanggal 22 November 

dilakukan studi pendahuluan mengenai nyeri dan tingkatan nyeri yang dirasakan oleh 

penjahit dengan menyebarkan kuisoner dan melakukan wawancara, pada tanggal 06 

Maret – 07 April 2019 mulai dilakukan penelitian / pengambilan data pada pekerja 

konveksi.  

4.8 Instrumen Penelitian  

 Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk menumpulkan data 

(Damin, 2008). Instrumen penelitian ini menggunakan Standar Oprasional (SOP) 



37 
 

 

rendam air hangat dengan garam epsom serta lembar observasi menggunakan alat ukur 

nyeri numerik dengan menggunakan skala 0-10.  

4.8.1 Instrumen dalam Penelitian  

1. Lembar Inform Consent  

2. Lembar Observasi  

3. Lembar Kuisoner 

4. Stopwatch  

4.8.2 Instrumen Rendam Air Hangat  

1. Air hangat (40°C)  

2. Baskom  

3. Handuk 

4. Termometer air  

5. Gelas Ukur  

4.8.3 Instrumen Garam Epsom  

1. Garam Epsom  

2. Timbangan  

4.9 Prosedur pengumpulan Data 

4.9.1 Pengumpulan Data  

Pengumpulan data adalah suatu proses pendekatan kepada subyek dan 

proses pengumpulan karakteristik yang diperlukan dalam suatu penelitian 

(Nursalam, 2013).  Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data 

adalah sebagai berikut :  

1. Tahap Persiapan  

a. Penyusunan proposal penelitian, yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 

2018 sampai 31 Januari 2019 
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b. Melakukan studi pendahuluan pada penjahit konveksi di Kampung Islam 

Lebah Kelurahan Semarapura kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten 

Klungkung.  

c. Mengkoordinasikan pekerja yang akan menjadi responden untuk libur 

bekerja atau menjahit selama terapi ini berlangsung.  

d. Mempersiapkan surat izin penelitian yang akan disampaikan kepada pihak 

konveksi. 

e. Mempersiapkan lembar informed consent yang berisi tentang identisas 

responden juga berisi tanda tangan responden yang menyatakan bersedia 

untuk menjadi responden.  

f. Mempersiapkan lembar pengukuran nyeri yang berisi pengukuran skala 

nyeri untuk mendapatkan informasi mengenai skala nyeri yang dirasakan. 

g. Mempersiapkan lembar kuisoner nyeri yang berisi tentang lokasi nyeri 

yang dirasakan, menilai intensitas nyeri (skala nyeri yang dirasakan saat ini, 

skala nyeri terburuk yang pernah dirasakan, skala nyeri terbaik yang pernah 

dirasakan, tingkat nyeri yang bisa ditoleransi), kemudian berisi tentang 

kualitas nyeri (nyeri seperti tertusuk-tusuk, pegal, terbakar, 

berdenyut,tertekan,tajam), juga berisi tentang berbagai macam prtanyaan 

seperti durasi nyeri yang biasa dirasakan, bagaimana biasanya 

Mengekspresikan  nyeri, yang biasanya membuat nyeri berkurang, yang 

biasanya membuat nyeri semakin meningkat, kemudian efek dari nyeri 

(mual, tidak mau bersosialisasi, emosi, gangguan pola tidur, aktifitas 

menurun, nafsu makan menurun, kurang konsentrasi).  

h. Mempersiapkan alat, bahan dan teknik yang akan dilakukan peneliti untuk 

mendapatkan data yang diperlukan. 
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2. Tahap Pelaksanaan  

a. Penelitian di lakukan pada tanggal 06 Maret 2019 sampai 07 April 2019 di 

Kampung Islam Lebah Kelurahan Semarapura kangin Kecamatan 

Klungkung Kabupaten Klungkung. 

b. Datang ke konveksi yang ada di Kampung Islam Lebah Kelurahan 

Semarapura kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung untuk 

memastikan adanya responden yang memiliki kriteria yang sesuai dengan 

kriteria yang telah ditentukan  

c. Peneliti menjelaskan tujuan penelitian, langkah-langkah perlakuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan hak reponden serta menjamin 

kerahasiaan data responden.  

d. Jika responden bersedia maka peneliti meminta responden untuk 

menandatangani informed consent yang telah disediakan.  

e. Terapi dilakukan di tempat responden bekerja pada saat terapi pertama.   

f. Melakukan pengukuran tingkat nyeri responden menggunakan skala nyeri 

numerik sebelum dilakukan terapi.  

g. Responden diberi terapi merendam pergelangan kaki yang mengalami 

nyeri dalam air hangat yang bercampur dengan garam epsom.  

h. Air hangat yang di berikan sebanyak 2,5 L, selama 15 menit.  

i.  Air hangat yang sudah disiapkan diukur menggunakan termometer air, 

suhu yang digunakan adalah 40°C. Suhu 40°C digunakan untuk melakukan 

rendaman, karena pada suhu ini mampu membuka pori-pori sehingga 

panas akan berpindah kedalam tubuh sehingga memiliki efek vasodilatasi 

pada pembuluh darah (Ferayanti et al., 2017).  
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j. Air hangat yang sudah pada suhu 40°C dicampurkan dengan garam epsom 

sebanyak 1g/100ml air (25g garam). 1g magnesium dan sulfat mampu 

meningkatkan kadar magnesium dan sulfat 10% dalam tubuh (Waring, 

2012).  

k. Peneliti meminta responden untuk memasukkan kaki kedalam 

ember/baskom kemudian ditutup dengan handuk untuk menjaga suhu 

dalam air. Magnesimum dan sulfat berperan penting dalam metabolisme 

ATP (adenosia trifosfat) yang dimana ATP memiliki fungsi sebagai 

sumber energi bagi tubuh, kotraksi otot, relaksasi otot dan transmisi 

aktifasi neuromuskular, kadar mineral magnesium dan sulfat yang sudah 

terpenuhi mampu menghambat sinyal nyeri yang akan disampaikan ke 

otak sehingga nyeri yang dirasakan bisa berkurang (Edmundas & 

Laurinaitis, 2013).  

l. Peneliti mendampingi responden selama terapi berlangsung.  

m. Terapi diberikan sebanyak 3 kali berturut-turut setiap sore hari, yang 

dimana selama terapi ini berlangsung responden diminta untuk tidak 

bekerja (menjahit) dan tidak mengkonsumsi atau menggunakan obat 

penghilang nyeri.  

n. Terapi kedua dan juga ketiga dilakuakan di rumah responden, sehingga 

peneliti mendatangi responden satu persatu untuk dilakukan terapi.  

o. Terapi pada hari pertama pemenuhan kadar mineral magnesim dan sulfat 

dalam tubuh. Kadar mineral magnesim dan sulfat dalam tubuh sekitar 50% 

tersimpan dalam tulang dan gigi sisanya digunakan untuk pemenuhan 

kebutuhan tubuh laiinya, jika kadar mineral magnesium dan sulfat 

berkurang karena digunakan untuk pemenuhan kebutuhan tubuh maka 
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magnsium dan sulfat yang ada pada tulang dapat dikeluarkan untuk 

melindungi perubahan akut dalam pemenuhan mineral magnesium dan 

sulfat (Dechent & Ketteler, 2015). Terapi kedua, terapi dilakukan untuk 

menambah kadar mineral magnesium dan sulfat yang kurang dalam tubuh 

dan simpanan pada tulang. Terapi selanjutnya juga dilakukan untuk 

pemenuhan kadar mineral magnesium dan sulfat. Setelah tiga kali 

diberikan terapi kadar mineral magnesium dan sulfat dalam tubuh  

terpenuhi dengan maximal sehingga tubuh yang kebutuhan mineral 

magnsium dan sulfat sudah terpenuhi, akan bekerja dengan maksimal dari 

pada tubuh yang kekurangan mineral magnesium dan sulfat (Margaret, 

2015).  

p. Setelah terapi dilakukan selama tiga kali, selanjutnya dilakukan pengukuran 

tingkatan nyeri dengan menggunakan skala nyeri numerik. 

q. Responden juga diminta untuk mengisi kuisoner yang digunakan untuk 

menjelaskan rasa nyeri yang dirasakan sesuai dengan pertanyaan yang telah 

tertera di dalam kuisoner.  

r. Pengukuran nyeri sesudah terapi (post terapi) dilakukan setelah 20 menit 

terapi ke 3 diberikan, rasa panas yang dirasakan ini dapat merdakan nyeri  

dan terjadinya vasodilatasi pembuluh darah memiliki efek dan manfaat 

yang maksimal akan dicapai dalam waktu 20 sesudah terjadinya konduksi 

atau perpindahan panas ke dalam tubuh (Margono, 2016).  

s. Pada penelitian ini, peneliti dibantu oleh 1 orang asisten penelitian untuk 

melakukan terapi. Asisten penelitian sebelumnya sudah diberikan 

pengarahan oleh peneliti untuk melakukan terapi yang sesuai dengan SOP 

dalam penelitian.  
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t. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada responden atas kerjasamanya 

dan waktu yang disediakan. 

u. Data dikumpulkan atau dicatat dan di cek kembali.  

3. Tahap Pengolahan Data  

a. Editing   

Editing adalah upaya yang dilakukan untuk memeriksa kembali 

kebenaran data yang diperoleh atau yang dikumpulkan. Editing data dapat 

dilakukan pada tahap pengumpulan data atau setelah data terkumpul 

(Djiwandono, 2015). Setelah data responden telah tekumpul maka peneliti 

akan melakukan pengeditan sesuai dengan kebenaran data yang 

didapatkan dari reponden tersebut.  

b. Coding 

Coding adalah kegiatan pemberian kode terhadap data yang terdiri atas 

beberapa kategori (Djiwandono, 2015). Code  yang diberikan berupa inisial 

untuk membedakan Responden kelompok sebelum terapi dan sesudah 

terapi dan skala nyeri yang dirasakan oleh responden.  

c. Entri Data  

Entri data merupakan suatu kegiatan memasukkan data, kemudian 

membuat distribusi frequensi sederhana atau bisa juga dengan membuat 

tabel kontingensi (Djiwandono, 2015). Peneliti melakukan entri data 

dengan memasukkan nama inisial, jenis kelamin, lama bekerja, skala nyeri 

pergelangan kaki sebelum rendam air hangat garam epsom dan skala nyeri 

pergelangan kaki sesudah rendam air hangat dengan garam epsom dan 

hasil kuisoner yang diberikan. 
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4.10 Analisis Data  

Analisi data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis 

responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan 

data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan 

masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan 

(Yusuf, 2017). 

4.10.1 Analisis Univariat  

Analisa univariat merupakan kegiatan menganalisa terhadap tiap variabel dari 

hasil penelitian untuk menghasilkan distribusi frekuensi dan presentase dari hasil 

variabel (Notoatmodjo, 2012). Dalam penelitian ini yang akan dianalisis berdasarkan 

jenis kelamin, usia, lama bekerja dan juga masa kerja.  

4.10.2 Analisis Bivariat 

5. Analisi bivariat yaitu analisa dua variabel untuk menguji hipotesis apakah 

pengaruh dari variable dependen. Skala data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah interval dengan satu perlakuan, maka analisa data 

bivariat dilakukan dengan menggunakan uji t dependen. Uji t dependen adalah 

uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari dua variabel 

(Sugiyono, 2016). Pada penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh  

dari terapi rendam air hangat terhadap penurunan skala nyeri pergelangan 

kaki pada pekerja konveksi di Kampung Islam Lebah, Klungkung. Syarat 

menggunakan uji t - dependen adalah : 1) data bersekala interval , 2) harus 

berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan cara menginput data 

ke aplikasi SPSS sebagai alat bantu untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Cara membaca hasil dari uji normalitas 
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adalah dengan melihat hasil yang terdapat pada tabel Signifikansi (Sig), 

apabila hasilnya < 0,05 maka kesimpulannya adalah data tersebut 

berdistribusi normal, jika hasilnya > 0,05 maka kesimpulannya adalah data 

tersebut tidak berdistribusi normal. Uji statistik paramtrik t – dependen yang 

tidak memenuhi syarat uji statistik, maka cara yang dilakuakan agar data 

tetap dapat dilakukan uji atau di analisis maka cara yang dilakukan adalah 

menggunakan metode statistik non parametrik yaitu uji wilcoxon. Analisi 

pada uji t-test dependen dalam penelitian ini dibantu dengan penggunaan 

aplikasi SPSS 21 (Sarwono & Budiono, 2012).  

4.11 Etika penelitian 

Penelitian harus memiliki izin kepada yang bersangkutan untuk mendapatkan 

persetujuan dalam melakukan penelitian di konveksi yang berada di wilayah Kampung 

Islam Lebah, Klungkung. Menurut (Notoatmodjo, 2012) prinsip dasar dan kaidah 

dalam etika penelitian meliputi :  

1 Lembar persetujuan (informed Consent)  

lembar persetujuan diberikan kepada responden sebelum melakukan penelitian 

dengan tujuan responden mengetahui maksud dan tujuan penelitian serta dampaknya 

terhadap responden penelitian selama pengumpulan data. Jika responden bersedia 

diteliti maka responden harus menandatangani lembar persetujuan dan bila responden 

tidak bersedia, maka peneliti harus menghormati keputusan tersebut. Unsur-unsur 

pokok yang perlu diperhatikan dalam memperoleh persetujuan sebelum dilakukan 

penelitian antara lain deskripsi tentang penelitian, resiko dan ketidak nyamanan, 

manfaat (potential benefits), alternatif prosedur dan pengobatan, jaminan kerahasiaan, 

kompensasi, kontak serta partisipasi sukarela.  
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2 Tanpa Nama (Annonimiy)  

Annonimiy merupakan masalah etika dalam penelitian keperawatan dengan 

cara tidak memberikan nama pada alat ukur, hanya menuliskan kode pada lembar 

pengumpulan data. Untuk menjaga kerahasiaan identitas responden secara lengkap 

pada lembar pengumpulan data tetapi diganti dengan menggunakan inisial nama.  

3 Kerahasiaan (Confidentiality) 

Confidentiality merupakan masalah etika dengan memberikan jaminan 

kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah lainnya. 

Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, 

hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset.  

4 Tanpa Paksaan (Voluntary)  

Merupakan etika penelitian yang dimana semua tindakan yang akan dilakukan 

dalam penelitian kepada responden tidak mengandung unsur keterpaksaan dari 

pihak manapun melainkan kemauan responden sendiri untuk berpartisipasi dalam 

penelitian.  


