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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

  

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analititk dengan studi observasional 

untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan dengan 

mengamati hubungan lama dan posisi forward head posture saat menggunakan 

smarthphone terhadap nyeri otot sub occipital pada mahasiswa FIKES UMM. 

Desain penelitian yang digunakan adalah cross sectional yaitu data penelitian 

dapat dikumpulkan sesuai kondisi atau situasi saat penelitian tersebut 

berlangsung, sehingga pengumpulan data cukup dilakukan sekali atau pada 

waktu penelitian dilakukan, tanpa harus melihat latar belakang atau kejadian 

yang telah lalu ataupun yang akan datang. Penelitian ini menggunakan data 

primer dari keluhan muskuloskeletal yang diperoleh dari kuesioner Nordic 

Body Map (NBM) yang diberikan kepada pada responden untuk diisi dan untuk 

data lama penggunaan  smartphone menggunakan kuesioner yang dibuat oleh 

peneliti yang terdiri dari beberapa komponen yang keseluruhannya berbentuk 

pertanyaan.  

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Desain Penelitian 
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B.  Kerangka Kerja Penelitian 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desain Penelitian : Observasi 

analitik dengan pendekatan 

cross  secctional  

Populasi : Mahasiswa FIKES 

UMM 2016 

Teknik Sampling :  Purposive 

Sampling 

Variabel Independen Variabel Dependen 

Nyeri otot Sub 

Occipital 

Sampel penelitian 

Posisi Forward 

Head Posture 

Lama 

Penggunaan 

Smartphone 

Kuesioner 

penelitian 

Software 

aplikasi forward 

head posture 

Nordic Body Map ( 

NBM ) 

Skala : Ordinal Skala : Ordinal Skala : Ordinal 

Analisa Data 

H0 : tidak ada hubungan lama 

dan posisi forward head posture 

saat menggunakan smartphone 

terhadap nyeri otot sub occipital 

pada mahasiswa FIKES UMM 

H1 : ada hubungan lama dan 

posisi forward head posture saat 

menggunakan smartphone 

terhadap nyeri otot sub occipital 

pada mahasiswa FIKES UMM 
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C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek atau sampel yang akan 

dijadikan objek penelitian (Notoadmojo, 2012). Populasi dalam penelitian 

ini adalah mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Malang angkatan 2016. 

2. Sampel 

Sampel adalah perwakilan dari total populasi atau objek yang akan 

diteliti (Notoadmojo, 2012). Sampel dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa aktif fakultas ilmu kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Malang angaktan 2016 yang masuk dalam kriteria inklusi. 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. 

purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu, peneliti dapat memilih responden berdasarkan pada pertimbangan 

subjektifnya, bahwa responden tersebut dapat memberikan informasi yang 

memadai untuk menjawab pertanyaan peneliti ( Susila dan Suyanto, 2014). 

Pada penelitian ini yang dijadikan sampel adalah yang memiliki kriteria 

inklusi (penerimaan), kriteria eksklusi (penolakan). 

a. Kriteria Inklusi (Penerimaaan) 

a. Responden merupakan mahasiswa aktif FIKES UMM angkatan 

2016. 

b. Berusia 17 – 25 tahun (usia produktif). 

c. Bersedia dijadikan subjek penelitian. 
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d. Mengalami nyeri pada bagian kepala dan leher ( nyeri otot 

suboccipital ) dengan pemeriksaan NBM. 

b. Kriteria Eksklusi (Penolakan)  

1) Responden yang pernah mengalami cedera atau trauma pada leher 

dalam jangka waktu 6 bulan terakhir. 

2) Responden yang mengalami keluhan seperti kebas, bengkak, dan 

lain-lain akibat trauma. 

3) Responden mengalami keluhan nyeri menjalar (nyeri radikuler). 

4) Responden memiliki kelainan sejak lahir (kongenital) yang 

menyebabkan keluhan dalam beraktivitas. 

D. Definisi Operasional  

 Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberikan informasi 

tentang bagaimana caranya mengukur suatu variabel yang diteliti berdasarkan 

konsep teori namun bersifat operasional serta variabel tersebut dapat diukur 

dan diuji oleh peneliti (Susila dan Suyanto, 2014).  

Tabel 4. 1 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi 

Operasional 

Instrumen Hasil Skala 

Data 

1.  Durasi Lama waktu 

penggunaan 

smartphone 

dalam satu 

hari. 

Kuesioner  

penelitian 

a. <1 jam per hari : 

durasi sangat 

singkat  

b. 1 – 2 jam per hari : 

durasi singkat, 

c. 3-4 jam per hari : 

durasi lama sedang 

d. 5-6 jam per hari : 

durasi lama 

e. ≥7 jam per hari : 

durasi sangat lama.  

Ordinal 

 

2. Forward 

head 

Posisi kepala 

dan leher 

Aplikasi 

teruji 

a. Phase 1 (normal 

neck) 

Ordinal 
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posture yang lebih 

maju kedepan 

posisi meatus 

auditori 

berada 

didepan pusat 

bahu 

(acromion) 

Forward 

Head 

Posture 

(FHP) 

yang telah 

teruji. 

Pada visual 

alignment postur 

tampak bagian 

tengah telinga 

hampir sejajar 

dengan pusat bahu 

(acromion). 

b. Phase 2 (straight 

neck syndrome) 

Pada visual 

alignment postur 

dapat dilihat posisi 

pusat telinga 

berada lebih 

anterior (2 cm) / 0-

15 derajat dari 

pusat bahu. 

c. Phase 3 (FHP) 

Pada visual 

alignment postur 

posisi pusat telinga 

berada lebih 

anterior (2-4 cm) / 

15-30 derajat dari 

pusat bahu. 

d. Phase 4 (abnormal 

/ danger) 

Pada visual 

alignment postur 

posisi pusat telinga 

berada lebih 

anterior (>4 cm) / 

30-45 derajat dari 

pusat bahu. 

 

2.  Nyeri 

otot Sub 

Occipital 

rasa sakit  

dengan durasi 

yang 

bervariasi di 

daerah kepala 

belakang. 

Kuesioner 

Nordic 

Body Map 

(NBM) 

a. Tidak sakit, 

b. Agak sakit, 

c. Sakit, 

d. Sangat sakit. 

Ordinal  
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E. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian berlokasi di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Malang jalan bendungan sutami Bendungan Sutami No.188, 

Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Dan waktu 

penelitian dilakukan pada bulan Februari 2019 selama 2 minggu. 

F. Etika Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, peneliti akan mengajukan permohonan 

izin kepada pihak terkait dan peneliti lebih dulu menjelaskan tentang tujuan 

dan manfaat penelitian ini kepada responden, dengan demikian responden 

tidak merasa dirugikan apabila terkait dalam penelitian ini. 

1. Lembar Persetujuan (Informed Consent) 

Sebelum dilakukan penelitian, semua sampel yang telah dipilih dan 

masuk dalam kriteria inklusi akan mendapatkan penjelasan tentang 

penelitian yang akan dilakukan. Kemudian, setelah responden mengetahui 

maksud dan tujuan, responden diminta untuk mengisi penryataan secara 

sukarela yang diberikan dalam bentuk tertulis dengan mengisi form berupa 

informed consent. 

2. Tanpa Nama (Anonimity) 

Untuk melindungi hak dan privasi responden, peneliti tidak akan 

mencantumkan nama responden pada lembar pengumpulan data, hanya 

nomor kode atau inisial yang digunakan sebai identitas responden. 
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3. Kerahasiaan (Confidentiality) 

Kerahasiaan informasi data yang telah diberikan responden pada 

setiap subjek penelitian akan dirahasiakan dengan baik. Hanya data 

tertentu yang akan disajikan pada hasil penelitian dengan tetap menjaga 

privasi. 

G. Alat Pengumpulan Data 

Alat atau instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Lembar Kuesioner  

2. Smartphone dengan aplikasi Forward Head Posture  sebagai alat untuk 

mengukur posisi postural responden saat menggunakan smartphone dan 

tingkat atau phase FHP. 

3. Kuesioner Nordic Body Map untuk mengetahui tingkat keluhan nyeri Otot 

Suboccipital. 

H. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah proses pendekatan kepada subjek dan proses 

mengumpulkan karakteristik responden yang di perlukan dalam suatu 

penelitian. Langkah – langkah yang di lakukan sesuai dengan rancangan 

instrument penelitian yang telah di buat oleh peneliti (Susila dan Suyanto 

2014). Langkah – langkah yang di lakukan adalah: 

1. Tahap Persiapan 

a) Mengurus surat izin penelitian ke Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Malang. 
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b) Studi literatur dan studi pendahuluan melalui teori, wawancara, dan 

pengamatan  langsung pada mahasiswa.  

c) Menyiapkan konsep penelitian (rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian).  

d) Menyusun instrumen penelitian 

2. Tahap Pelaksanaan 

a) Peneliti melakukan pendekatan terhadap responden penelitian. 

b) Responden diberikan penjelasan terkait penelitian yang akan 

dilakukan dan diminta untuk mengisi form Informed Consent apabila 

bersedia untuk diteliti. 

c) Responden diminta untuk mengisi kuesioner NBM. 

d) Mengukur posisi FHP dengan mengambil gambar posisi postural 

responden saat menggunakan smartphone agar dapat diamati dengan 

menggunakan aplikasi FHP. 

3. Tahap Pengolahan Data 

a) Editing 

Memeriksa data kembali atau disebut proses editing adalah 

tahap mengelolah data yang sudah terkumpul atau proses 

pengumpulan data (Susila dan Suyanto, 2014). Editing dilakukan 

langsung setelah data terkumpul di tempat penelitian untuk 

mengantisipasi apabila terdapat isian yang tidak lengkap.  

b) Coding 

Memberi coding merupakan cara menyederhatakan hasil data 

yang sudah terkumpul dan sudah di klasifikasikan dengan tujuan 
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untuk mempermudah proses entry data saat analisis data (Susila dan 

Suyanto, 2014). 

c) Tabulasi data ( Tabulating ) 

Menyusun dan mengorganisir data sedemikian rupa, sehingga 

akan dapat dengan mudah untuk menyusun analisa data sesuai yang di 

teliti (Susila dan Suyanto, 2014). 

I. Analisa Data  

1. Analisa Univariat 

Analisa ini dilakukan untuk memberikan gambaran secara umum 

terhadap variabel-variabel yang diteliti, yaitu lama penggunaan 

smartphone, forward head posture, nyeri otot sub occipital, umur, jenis 

kelamin.  

2. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat adalah analisa yang digunakan untuk mengetahui 

korelasi atau hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

Analisa bivariat dilakuka dengan cara : 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk melihat sebaran data , apakah data 

tersebut  berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan 

dengan uji Kolomogorov-Smirnov, dikarenakan sampel jumlah sampel 

>50 . Hasil analisa data berdistribusi tidak normal dengan  nilai 

p<0,05. 

b) Uji Statistik 
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Jika data berdistribusi tidak normal maka uji yang digunakan 

adalah korelasi spearmen. Korelasi spearmen digunakan berdasarkan 

karateristik yang ditentukan oleh peneliti serta untuk melihat hubungan 

antara dua variabel, yaitu melihat kekuatan hubungan antara variabel 

bebas (lama dan forward head posture) dan variabel terikat (nyeri otot 

suboccipital). Dengan demikian pengolahan data dengan nilai melalui 

tingkat signifikasi p value (α = 0,05), sebagai berikut. 

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

2) Nilai signifikasi p < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

 

 

 


