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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup keilmuan penelitian adalah Rehabilitasi Medik. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Divisi Rehabilitasi Medik RSUP Dr.Kariadi. Waktu 

penelitian Maret – Juni 2016. 

3.3 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan 

data sekunder (rekam medik pasien). 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi target 

Populasi target dari penelitian ini adalah semua penderita LBP Mekanik. 

3.4.2 Populasi terjangkau 

Populasi terjangkau penelitian ini adalah semua penderita LBP Mekanik 

yang dikonsulkan ke poliklinik rehabilitasi Medik  RSUP Dr.Kariadi Semarang 

dalam kurun waktu Agustus 2015 – Februari 2016. 

3.4.3 Sampel 

Sampel penelitian adalah pasien penderita  LBP Mekanik yang memenuhi 

kriteria inklusi dan kriteria eksklusi subjek penelitian. 
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3.4.4 Kriteria inklusi 

1) Kasus LBP Mekanik di poliklinik Rehabilitasi Medik RSUP Dr.Kariadi 

Semarang. 

2) Pasien dengan LBP Mekanik usia 30 - 60 tahun.
6
 

3) Pasien LBP mekanik yang telah menerima satu paket program terapi SWD 

atau TENS dalam kurun waktu Agustus 2015 – Februari 2016 di Rehabilitasi 

Medik  RSUP Dr.Kariadi Semarang. 

3.4.5 Kriteria eksklusi 

1) Mendapat terapi modalitas fisioterapi lain dalam 10 hari sebelumnya. 

2) Pasien menderita penyakit lain seperti kelainan neurologi, osteoarthritis  dan 

atau nyeri selain karena LBP Mekanik. 

3) Data VAS di rekam medik tidak lengkap. 

3.4.6 Cara sampling 

 Cara pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. 

3.4.7 Besar sampel 

 Besar sampel pada penelitian ini dihitung berdasarkan rumus 
26
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Catatan :   
 

 
         

Zα = 1,96 untuk a =0,05 (interval kepercayaan 95%) 

Zβ = 0,842 untuk power 80 % 



27 

 

 

P1 = 0,05 (Proporsi LBP di RSUP Dr.Kariadi tahun 2002)
6
 

P2 = P1 + kemampuan estimasi perbedaan proporsi yang dibedakan = 0,05 + 

0,40 = 0,45 = 45 % 

Didapatkan n1 = n2 = 17 

Maka besar sampel adalah 17 orang / terapi 

3.5 Variabel Penelitian 

3.5.1 Variabel bebas 

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah  

 Terapi TENS 

 Terapi SWD 

3.5.2 Variabel terikat 

 Variabel terikat dalam penelitian ini adalah VAS. 

3.5.3 Variabel perancu 

 Variabel Perancu dalam penelitian ini adalah terapi medikamentosa berupa 

analgetik. 

3.6 Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukuran 

Tabel 2. Definisi Operasional 

No Variabel Unit Skala 

1. Terapi TENS 

Aplikasi stimulasi elektrik pada 

kulit untuk menstimulasi 

nervus aferen melalui elektroda 

permukaan untuk meredakan 

nyeri. 

 Nominal 
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No Variabel Unit Skala 

2. Terapi SWD 

Terapi SWD  menghasilkan 

panas melalui perubahan energi 

elektromagnetik menjadi energi 

panas, yang paling sering 

digunakan adalah dengan 

frekuensi 27,12 MHz. 

Dosis menggunakan toleransi 

penderita.Lama pemberian 15-

20 menit . 

 Nominal 

3. VAS 

Visual Analog Scale terdiri dari 

sebuah garis horizontal yang 

dibagi secara rata menjadi 10 

segmen dengan nomor 0 

sampai 10. Pasien diberitahu 

bahwa 0 menyatakan “tidak 

nyeri sama sekali” dan 10 

menyatakan “nyeri sangat 

hebat”.Pasien kemudian 

diminta untuk menandai angka 

yang menurut mereka paling 

tepat yang dapat menjelaskan 

tingkat nyeri yang mereka 

rasakan pada suatu waktu. 

Centimeter 

(cm) 

Rasio 

4. Medikamentosa 

Obat – obatan yang diberikan 

untuk mengurangi keluhan 

nyeri pasien berupa analgetik. 

 Nominal 

3.7 Cara Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan data 

rekam medik pasien LBP Mekanik di Rehabilitasi Medik RSUP Dr.Kariadi. 

Data rekam medik yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah rekam 

medik dari bulan Agustus 2015 sampai dengan Februari 2016. Jenis data yang 
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dikumpulkan berupa identitas pasien, usia, jenis kelamin, berat dan tinggi badan, 

pekerjaan, VAS sebelum dan sesudah terapi. 

3.8 Cara Kerja 

Penelitian menggunakan data rekam medik RSUP Dr. Kariadi Semarang 

pada pasien LBP Mekanik. Subjek penelitian LBP Mekanik dipilah sesuai 

kriteria inklusi. Data VAS sebelum terapi dan  VAS sesudah sesi terakhir terapi 

SWD dicatat. Hal yang sama dilakukan pada pasien dengan terapi TENS hingga 

sampel tercukupi. Peneliti mencatat dan menganalisis data yang sudah 

dikumpulkan.  

3.9 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria Eksklusi 

Mengumpulkan data rekam medik pasien LBP 

mekanik di divisi Rehabilitasi Medik RSUP 

Dr.Kariadi Semarang. 

Bandingkan 

VAS sebelum 

dan sesudah 

terapi TENS 

Hasil Penelitian 

Terapi TENS Terapi SWD 

Bandingkan 

VAS sebelum 

dan sesudah 

terapi SWD 

Bandingkan dan analisis VAS 

pada kedua kelompok terapi 

Kriteria Inklusi 

Gambar 5. Alur Penelitian 
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3.10  Analisis Data 

 Data rekam medik pasien LBP Mekanik di RSUP dr. Kariadi Semarang yang 

dikumpulkan, dipilah berdasarkan kriteria inklusi. Setelah semua data penelitian 

terkumpul dilakukan analisis data dengan uji statistik.
26,27

 Untuk mengetahui 

apakah populasi berdistribusi normal maka digunakan uji normalitas data Shapiro 

Wilk Test karena sampel dalam penelitian ini termasuk sampel kecil (≤50). 

Analisis perbedaan VAS sebelum dan sesudah terapi dari masing – masing 

kelompok terapi menggunakan Paired-Samples t Test apabila data berdistribusi 

normal dan apabila data tidak berdistribusi normal maka menggunakan Wilcoxon 

singed rank test. Analisis perbedaan VAS antar kelompok terapi SWD dan TENS 

menggunakan Independent-Samples t-Test apabila data berdistribusi normal dan 

apabila data berdistribusi tidak normal menggunakan Mann-whitney U test. 

Analisis data dilakukan dengan program komputer. 

3.11  Etika Penelitian 

Penelitian ini telah dimintakan ethical clearance dari Komisi Etik Penelitian 

Kesehatan (KEPK) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan RSUP 

Dr.Kariadi Semarang dengan No. 550/EC/FK-RSDK/2016. Seluruh biaya yang 

berkaitan dengan penelitian ditanggung oleh peneliti sendiri. Identitas subjek 

penelitian dirahasiakan dan tidak dipublikasikan tanpa izin dari subjek penelitian. 

 

 

 

 


