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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A.  Desain Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah pre experimental one 

group pre test-post test design. Metode ini merupakan rancangan 

eksperimen yang dilakukan dengan cara pre test terlebih dahulu sebelum 

dilakukan intervensi dan sesudah intervensi dilakukan post test. Peneliti 

memilih jenis penelitian ini untuk mengetahui pengaruh teknik mulligan 

terhadap aktivitas fungsional leher pada penjahit di Akina Konveksi Kota 

Malang. 

 

 

Bagan 4. 1 Desain Penelitian 

Keterangan: 

P :Populasi pada penelitian ini adalah penjahit di Akina 

Konveksi Kota Malang. 

S :Populasi yang termasuk dalam kriteria inklusi. 

X1 :Pretest dilakukan sebelum diberikan intervensi Mulligan 

dengan menggunakan Neck Disability Index (pre test 

questionnare). 

Y :Pemberian intervensi dengan menggunakan Teknik    

Mulligan. 

X2 :Posttest dilakukan setelah diberikan intervensi Mulligan 

dengan menggunakan Neck Disability Index (post test 

questionnare). 

 

P S X1 X2 Y 
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B. Kerangka Kerja Penelitian 

  Kerangka kerja penelitian Pengaruh Teknik Mulligan Terhadap 

Aktivitas Fungsional Leher Pada Penjahit di Akina Konveksi Kota Malang. 

Bagan 4. 2 Kerangka Kerja Penelitian 

C.   Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Instrumen : Neck 

Disability Index (NDI) 

Populasi : Penjahit di Akina 

Konveksi 

Teknik Sampling : Purposive 

Sampling 

Sampel : Responden yang sesuai dengan kriteria inklusi dan 

ekslusi 

Variabel Independen Variabel Dependen 

Teknik 

Mulligan 

Aktivitas Fungsional 

leher 

Analisis Data: 

Uji normalitas (ShapiroWhilk) dan Uji 

pengaruh ( Uji T Berpasangan) 

 

H1: Teknik Mulligan 

berpengaruh untuk 

meningkatkan aktivitas 

fungsional leher pada 

penjahit di Akina Konveksi 

Kota Malang 

H0: Teknik Mulligan tidak 

berpengaruh untuk 

meningkatkan aktivitas 

fungsional leher pada penjahit 

di Akina Konveksi Kota 

Malang 
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Populasi aialah keseluruhan dari objek penelitian atau objek yang 

akan diteliti (Supriyadi, 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah 

penjahit di Akina Konveksi Kota Malang. 

2. Sampel 

 Sample merupakan sebagian dari keseluruhan jumlah objek yang 

diteliti serta dianggap mewakili keseluruhan populasi (Supriyadi, 2014). 

Sampel dalam penelitian ini adalah bagian populasi yang masuk dalam 

kriteria inklusi dan ekslusi pada penjahit di Akina Konveksi Kota 

Malang. 

3. Teknik Sampling 

 Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan Non-

Probability Sampling dengan metode Purposive Sampling dengan teknik 

penentuan sampel dengan maksud tertentu (Supriyadi, 2014). Sampel 

yang ditentukan oleh peneliti pada penelitian iniditentukan berdasarkan 

kriterian inklusi, kriteria ekslusi, dan drop out adalah sebagai berikut: 

a Kriteria Inklusi 

1) Mengalami gangguan aktivitas fungsional pada leher. Dibuktikan 

dengan pengukuran Neck Disability Index (NDI) (minimal 

mengalami gangguan aktivitas fungsional leher dengan kategori 

ringan). 

 

2) Bersedia menjadi responsen penelitian sampai penelitian selesai. 

3) Sehat dalam kondisi jasmani dan rohani. 
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4) Kooperatif dan mengerti perintah verbal. 

b Kriteria eksklusi 

1) Responden dalam pengawasan terapi farmakologi NSAIDs. 

2) Memiliki riwayat fraktur pada (cervical, clavicula, scapula, dan 

humerus). 

3) Ada luka terbuka dan cenderung terjadi pendarahan pada daerah 

leher. 

c Drop out 

1) Responden tidak rutin menjalani latihan (maksimal 3 kali 

latihan). 

2) Tidak hadir ketika dilakukan post test 

D. Variabel Penelitian 

1. Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel 

yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan atau timbulnya 

variabel terikat (Sugiyono, 2016). Variabel indepnden pada penelitian 

Pengaruh Teknik Mulligan Terhadap Aktivitas Fungsional Leher Pada 

Penjahit Di Kelurahan Landungsari Kabupaten Malang adalah teknik 

Mulligan.  

 

 

 

2. Variabel dependen 
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Variabel dependen atau terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas 

(Sugiyono, 2016). Variabel dependen pada penelitian Pengaruh Teknik 

Mulligan Terhadap Aktivitas Fungsional Pada Penjahit di Kelurahan 

Landungsari Kabupaten Malang adalah aktivitas fungsional leher. 

E. Definisi Operasional 

Di bawah ini merupakan definisi operasional dalam melakukan 

penelitian 

Tabel 4. 1 Definisi Operasional 

NO Variabel Definisi Operasional Insrtumen 

Skala 

Data 

1 Independen: 

Teknik 

Mulligan 

Teknik Mulligan adalah 

teknik perawatan terapi 

manual, yang digunakan 

dalam pengelolaan kondisi 

muskuloskeleta. 

 

Dosis Latihan: Latihan 

diberikan sebanyak 6 

repetisi dalam 3 set untuk 1 

kali latihan. Latihan 

dilakukan selama 4 

minggu. 

SOP Nominal 

2 Dependen: 

Aktivitas 

fungsional 

leher 

Aktivitas fungsional leher 

adalah kemampuan 

melakukan gerak leher 

yang melingkupi gerak 

menunduk, menoleh, dan 

memutar kepala. 

 

Skala penelitian dengan 

menggunakan lembar 

kuesioner NDI (Neck 

Disability Index). 

NDI (Neck 

Disability 

Index) 

Rasio 
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Kuesioner ini digunakan 

untuk menilai aktivitas 

funsional leher pada 

responden yang tergolong 

Minimal Disabilitas 

(ringan), Moderate 

Disabilitas (sedang), 

Severe Disabilitas (berat), 

dan Crippled (lumpuh). 

Kuesioner diberikan 

sebelum dan sesudah 

diberikan intervensi. 

 

F. Tempat Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan di Akina Konveksi Kota Malang. 

G. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan, pada bulan Maret tahun 

2020. 

H. Etika Penelitian 

1. Informed Consent 

Responden harus mendapat informasi secara lengkap tentang 

tindakan dan tujuan yang akan diberikan sehingga responden punya hak 

untuk bebas berpartisipasi atau menolak menjadi responden penelitian. 

Pada Informed Consent peneliti menjamin bahwa data yang diperoleh 

hanya untuk pengembangan ilmu dan tidak disebarluaskan untuk 

kepentingan lain. 

2. Hak dijaga kerahasiaannya (right to privacy) 

Responden punya hak untuk dirahasiakan data pribadinya dan 

data yang diambil tanpa nama (anonymity) dan rahasia. 
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3. Anonymty (tanpa nama) 

Anonymty adalah kerahasian identitas responden atau 

responden dapat tetap terjaga namanya dengan peneliti tidak 

mencantumkan nama lengkap responden pada lembar kuesioner, tetapi 

diganti dengan nama inisial responden dan wajah responden ditutup 

jika terdapat bukti fisik. 

I. Instrumen Penelitian  

Penelitian ini menggunakan instrumen lembar kuesioner Neck 

disability Index (NDI). Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui tingkat 

nyeri leher yang dapat mempengaruhi kemampuan fungsional aktivitas 

sehari-hari. Responden diminta menjawab setiap pertanyaan dengan 

melingkari salah satu pilihan sesuai apa yang dirasakan. Jika ada yang 

dirasakan responden lebih dari satu jawaban pilihan, maka rsponden diminta 

melingkari pilihan yang paling dirasakan terhadap keluhan utama saat ini. 

Kuesioner ini diberikan sebelum intervensi dan sesudah intervensi. 

J. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Tahap Persiapan 

a. Menyusun proposal penelitian 

b. Melakukan studi pendahuluan dengan sistem wawancara kepada 

penjahit di Kelurahan Landungsari Kabupaten Malang 

c. Mempersiapkan instrumen penelitian yang diperlukan peneliti untuk 

memperoleh data dan informed consent  

2. Tahap Pelaksana 
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a. Dimulai dengan perkenalan diri kepada responden dan menjelaskan 

maksud serta tujuan mengenai informasi penelitian yang akan 

dilakukan. 

b. Peneliti menentukan sampel penelitian sesuai dengan kriterian 

inklusi dan kriteria eksklusi yang ditemukan. 

c. Meminta persetujian dari responden bahwa siap menjadi sampel 

penelitian baik secara lisan maupun tertulis. 

d. Menjelaskan intervensi yang diberikan. 

e. Melakukan pengukuran dengan meminta responden mengisi lembar 

kuesioner neck disability index(pre test questionnaire) (NDI) 

sebelum diberikan intervensi. 

f. Melakukan intervensi teknik Mulligan kepada responden yang 

mengalami nyeri dan keterbatasan gerak leher yang dapat 

menyebabkan gangguak aktivitas fungsional leher. Intervensi 

diberikan selama 4 minggu mulai dari bulan februari sampai bulan 

maret 2020. 

g. Setelah diberi intervensi, responden melakukan pengukuran dengan 

meminta responden mengisi lembar kuesioner neck disability index 

(posttest questionnaire) (NDI). 

h. Meminta responden untuk memberi jawaban sesuai dengan yang 

dialaminya  

i. Mengucapkan terimakasih atas kerja samanya kepada responden. 

3.    Tahap Pengolahan Data 
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a. Editing  

Peneliti memastikan apakah data yang dibutuhkan sudah 

terpenuhi atau belum, mulai dari informed consent sampai instrumen 

penelitian. 

b. Coding 

Peneliti memberi kode terhadap setiap jawaban responden yang 

ada pada instrumen penelitian dengan tujuan untuk memudahkan 

peneliti saat menganalisis data. 

c. Entry  

Setelah data penelitian yang diberi kode terkumpul, peneliti 

memasukkan data yang diberi kode ke dalam tabel program yang ada 

dalam komputer yaitu SPSS (Statistical product and Service 

Solution). 

d. Cleaning  

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali terkait 

data responden yang dimasukkan ke dalam SPSS ada kesalahan atau 

tidak. 

K. Analisis Data 

  Analisa data yang dilakukan untuk melihat efektivitas Teknik 

Mulligan terhadap aktivitas fungsional leher pada penjahit di Kota Malang. 

1. Analisi Univariat 

Analisa univariat adalah analisis yang hanya terdiri dari satu 

variabel, analisa ini dikenal dengan analisa deskriptif. Analisa ini 
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digunakan untuk melihat gambaran dari tiap variabel seperti jenis 

kelamin, usia, dan masa kerja. 

2. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat adalah analisa yang terdiri dari 2 variabel dan 

bertujuan untuk mencari hubungan antara dua variabel tersebut. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui suatu set data 

memiliki sebaran normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan 

adalah Shapiro-Wilk karena jumlah sampel yang lebih kecil 

(kurang dari 50) dan dengan nilai kemaknaan p >0,05 maka 

dikatakan normal.  

b. Uji Pengaruh 

Dikarenakan  sebaran data dinyatakan normal, maka tahap 

selanjutnya  yaitu melakukan uji T-berpasangan. Uji ini merupakan 

uji parametrik untuk menguji dua kelompok atau dua grup data 

yang berpasangan, uji ini dilakukan apabila data sudah normal, 

hipotesis berjenis komparatif dan terdiri dari dua grup yang 

berpasangan. Interpretasi hasil jika nilai p > 0,05 maka H0 diterima 

dan H1 ditolak, jika nilai p < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Pada penelitian ini interpretasi bernilai p<0.05 sehingga terdapat 

pengaruh dari pemberian teknik snags mulligan terhadap 

peningkatan aktivitas fungsional leher pada penjahit di Akina 

Konveksi Kota Malang. 

 


