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BAB IV

METODE PENELITIAN
A.  Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian Pre Eksperimen one

group pretest and posttest design, desain ini hanya menggunakan satu

kelompok untuk membandingkan range of motion cervical sebelum dan

sesudah diberikan latihan relaksasi otot progresif. Sebelum diberikan latihan

relaksasi otot progresif kelompok eksperimen diukur range of motion leher

(pretest) kemudian setelah latihan range of motion leher diukur kembali

(posttest). Pengukuran tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh

pemberian latihan relaksasi otot progresif pada kasus myofascial pain

syndrome otot upper trapezius terhadap peningkatan range of motion leher

dengan menghitung selisih pengukuran sebelum dan sesudah diberi latihan.

Program latihan akan dilakukan selama 14 hari.

Bagan 4.1 Desain Penelitian

Keterangan:
P : Populasi
S : Sampel
O1 : Hasil pengukuran ROM sebelum dilakukan latihan
X : Pemberian latihan relaksasi otot progresif
O2 : Hasil pengukuran ROM setelah dilakukan latihan

B.   Kerangka Kerja Penelitian (Frame Work)

Kerangka penelitian Pengaruh Pemberian Relaksasi Otot Progresif

pada Kasus Myofascial Pain Syndrome Otot Upper Trapezius Terhadap

Peningkatan Range of Motion Leher Pada Penjahit.

P S O1 O2

X
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Bagan 4.2 Kerangka Kerja Penelitian

C.  Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

1.  Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian yang dapat

berupa benda, orang, atau sesuatu yang dapat diperoleh dan atau

memberikan informasi penelitian (Arifin, 2017). Populasi merupakan

keseluruhan objek penelitian. Dalam penelitian ini populasinya adalah

penjahit yang ada di kota Alabio.

Populasi: Penjahit di kota Alabio

Puposive Sampling

Sampel: Responden yang termasuk dalam kriteria inklusi

Variabel Independen Variabel Dependen

Latihan Relaksasi
Otot Progresif

Range of Motion Cervical

Skala Rasio

Instrumen: Pengukuran
menggunakan Goniometer

Analisa Data

H0: Tidak ada pengaruh
pemberian relaksasi otot progresif
terhadap peningkatan range of
motion leher pada kasus
myofascial pain syndrome otot
upper trapezius pada penjahit

H1: ada pengaruh pemberian
relaksasi otot progresif terhadap
peningkatan range of motion
leher pada kasus myofascial
pain syndrome otot upper
trapezius pada penjahit

Instruen: SOP
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2. Sampel

Sampel penelitian adalah sebagian dari keseluruhan objek yang

diteliti dan dianggap dapat mewakili seluruh populasi yang ada (Arifin,

2017). Sampel penelitian ini adalah sebagian dari jumlah populasi yang

memenuhi kriteria inklusi yang mengalami myofascial pain syndrome pada

otot upper trapezius.

3. Teknik Sampling

Teknik sampling merupakan pengambilan sampel dengan

menggunakan teknik tertentu sehingga sampel dapat mewakili populasi

(Arifin, 2017). Penelitian ini menggunakan teknik non random sampling

dengan metode purposive sampling. Pengambilan sampel dengan metode

ini didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti

sendiri, berdasarkan ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui

sebelumnya (Notoatmodjo, 2018). Sampel untuk penelitian ini ditentukan

oleh peneliti berdasarkan kriteria berikut:

a. Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi merupakan kriteria yang perlu dipenuhi oleh

setiap anggota populasi yang dapat dijadikan sebagai sampel penelitian

(Notoatmodjo, 2018). Kriteria inklusi penelitian ini yaitu:

1) Berpofersi sebagai penjahit.

2) Mengalami myofacsial pain syndrome pada otot upper trapezius.

3) Penjahit yang sudah bekerja selama 1 tahun dengan durasi kerja 8

jam/hari.
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b. Kriteria Eksklusi

Kriteria eksklusi merupakan kriteria dari anggota populasi yang

tidak dapat diambil sebagai sampel penelitian (Notoatmodjo, 2018).

Kriteria eksklusi penelitian ini yaitu:

1) Terdapat luka terbuka pada daerah bahu dan leher.

2) Responden yang sedang menjalani terapi farmakologi maupun non-

farmakologi untuk mengurangi/menghilangkan nyeri.

3) Responden yang menggunakan koyo di daerah bahu dan leher.

c. Kriteria Drop Out

1) Responden yang tidak mengikuti program latihan relaksasi otot

progresif sebanyak tiga kali.

2) Responden yang mengundurkan diri saat masa penelitian karena

alasan tertentu.

D.  Variabel Penelitian

1. Variabel Bebas (Independent)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain

(Arifin, 2017). Variabel bebas pada penelitian ini adalah pengaruh

pemberian relaksasi otot progresif.

2.  Variabel Terikat (Dependent)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel

lain (Arifin, 2017). Variabel terikat pada penelitian ini adalah Peningkatan

range of motion leher.
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E. Definisi Operasional

Tabel 4.1 Definisi Operasional
No. Variabel Definisi Operasional Instrumen Skala

Data
1. Variabel

bebas:
Relaksasi
otot
progresif

Relaksasi otot progresif
adalah salah satu latihan
yang dilakukan dengan cara
meregangkan atau
mengontraksikan otot
setelah itu merileksasikan
otot (Gemilang, 2013).

SOP -

2. Variabel
terikat:
Peningkatan
range of
motion

Range of motion adalah
lengkungan yang terbentuk
melalui gerakan aktif dan
pasif pada sendi atau
serangkaian sendi dengan
menghasilkan sudut gerak
(Aras dkk, 2016). Alat yang
digunakan untuk mengukur
range of motion adalah
Goniometer.

Alat ukur:
Goniometer

F: 45˚ - 0 -
45˚

Rasio

F.  Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Alabio.

G.  Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari tanggal 19 Mei 2020 sampai tanggal 2

Juni 2020.

H.  Etika Penelitian

Dalam penelitian ini subjek adalah manusia sehingga tidak boleh

bertentangan dengan kode etik. Berdasarkan etika penelitian maka peneliti

harus mendapatkan persetujuan bahwa subjek bersedia menjadi responden

untuk penelitian. Terdapat tiga prinsip dalam etika penelitian antara lain:
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1. Informed Consent

Informed consent merupakan lembar persetujuan yang diberikan

kepada responden. Lembar ini diberikan sebelum penelitian dilakukan

supaya responden mengerti tujuan, manfaat dan dampak dari penelitian ini.

2. Anonymity

Anonymity atau kerahasiaan identitas adalah responden miliki hak

untuk meminta peneliti untuk tidak mencantumkan identitasnya dan

diganti dengan inisial nama.

3. Confidentiality

Confindentiality merupakan jaminan bahwa peneliti harus

menjaga kerahasian hasil penelitian termasuk informasi dan data dari

responden.

I.   Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan alat instrumen penelitian yang disebut

Goniometer untuk mengukur range of motion leher. Goniometer digunakan

untuk mengetahui range of motion leher sebelum dan sesudah diberikan

intervensi. Range of motion leher normal berdasarkan International Standard

Orthopedic Measurement (ISOM), antara lain:

Tabel 4.2 Instrumen Penelitian (Aras et al, 2016)
Gerakan ROM Normal

Lateral fleksi kanan/Lateral fleksi kiri 45˚ - 0˚ - 45˚

J.   Prosedur Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan pengumpulan

data adalah sebagai berikut:
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1. Tahap Persiapan

a. Menyusun proposal penelitian.

b. Mempersiapkan surat izin penelitian yang akan disampaikan kepada

responden, Kepala Prodi Fisioterapi, dan seluruh pihak yang terkait.

c. Mempersiapkan instrumen penelitian yang akan digunakan untuk

memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan informed

consent, alat, dan tempat serta menyusun jadwal penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Melakukan koordinasi dengan responden.

b. Meminta persetujuan responden dengan memberikan informed consent

dan memberikan penjelasan mengenai segala yang berhubungan dengan

penelitian yang akan dilakukan.

c. Melakukan pengukuran range of motion leher kepada responden

sebelum memberikan intervensi.

d. Memberikan intervensi latihan relaksasi otot progresif kepada

responden.

e. Melakukan pengukuran kembali range of motion leher responden

setelah diberikan intervensi.

f. Membandingkan hasil pengukuran sebelum diberikan intervensi dan

setelah diberikan intervensi.

K. Analisa Data

Data-data yang telah diperoleh kemudian olah dan dianalisa dengan

beberapa tahap, sebagai berikut:
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1. Analisa Univariat

Analisa univariat digunakan untuk menggambarkan karakteristik

variabel yang diteliti (Notoatmodjo, 2018).  Analisa univariat pada

penelitian ini menggambarkan karakteristik dari responden berdasarkan

usia, jenis kelamin, berat badan, masa kerja, durasi kerja.

2. Analisa Bivariat

Analisa bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga

memiliki kolerasi (Notoatmodjo, 2018). Pada penelitian ini analisa

bivariatnya adalah pengaruh pemberian latihan relaksasi otot progresif

terhadap peningkatan range of motion leher dengan menggunakna uji

statistik. Uji statistik yang dilakukan antara lain:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui distribusi data

yang digunakan normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji

shapiro-wilk test karena jumlah sampel 14 orang. Data dikatakan

berdistribusi dengan normal jika hasil dari uji normalitas menunjukkan

nilai signifikan p≥0,05, dan jika nilai signifikan p≤0,05 maka data

tersebut tidak terdistribusi dengan normal.

b. Uji Hipotesis

Uji hipotersis adalah uji yang dilakukan  untuk mengetahui

intervensi yang dilakukan memberikan pengaruh atau tidak. Hasil dari

uji normalitas menunjukkan bahwa distribusi data tidak normal maka

digunakan uji wilcoxon. Jika didapatkan hasil nilai signifikan p<0,05
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maka H1 diterima, dan jika hasilnya menunjukan p>0,05 maka H0 yang

diterima.


