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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini mencakup bidang Ilmu Kedokteran khususnya Anatomi, 

Kinesiologi dan Ergonomi. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kampus Fakultas Kedokteran Undip  pada 

bulan Maret - April 2016. 

 

3.3 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka jenis penelitian yang 

digunakan adalah observasional analitik dengan rancangan penelitian belah 

lintang, dimana observasi dan pengumpulan data dilakukan secara 

bersamaan. 
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3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.4.1 Populasi target 

Populasi target penelitian ini adalah mahasiswa yang duduk di kursi 

kelas jenis Chitose selama minimal 4 jam.
25

 

3.4.2 Populasi terjangkau 

Populasi terjangkau penelitian ini adalah mahasiswa jurusan 

Kedokteran Umum Undip yang duduk di kursi kelas jenis Chitose selama 

minimal 4 jam pada periode penelitian. 

3.4.3 Sampel 

 Sampel diambil dari populasi sesuai dengan kriteria-kriteria sebagai berikut. 

3.4.3.1 Kriteria inklusi 

- Mahasiswa FK Undip berusia 18 – 20 tahun 

- Status psikologis baik (tidak cemas, mood baik, tidak stres, dan tidak 

dalam keadaan tertekan) pada saat penelitian 

- Bersedia mengikuti penelitian dengan menandatangani informed 

consent 

3.4.3.2 Kriteria eksklusi 

- Memiliki riwayat trauma muskuloskeletal pada tulang belakang 

- Memiliki riwayat penyakit kongenital muskuloskeletal pada tulang 

belakang 

- Memiliki riwayat penyakit muskuloskeletal lain pada tulang belakang 
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3.4.4 Cara sampling 

Pengambilan sampel menggunakan teknik consecutive sampling. 

Sampel diambil berdasarkan kriteria eksklusi. 

3.4.5 Besar sampel 

Perkiraan besar sampel minimal dihitung dengan menggunakan rumus 

besar sampel untuk jenis penelitian analitik dengan skala data kategorik 

𝑛 =  
𝑍𝛼2𝑃𝑄

𝑑2
 

𝑍𝛼 = defiat baku alfa 1,96 

𝑃 = Proporsi penelitian sebelumnya 79% = 0,79 

𝑄 = 1 - P = 1 − 0,79 = 0,21 

d = presisi yang ditentukan 10% = 0,01 

𝑛 =  
1,962 × 0,79 × 0,21

0,102
 

𝑛 = 63,7 dibulatkan menjadi 64  

Berdasarkan perhitungan tersebut maka jumlah minimal responden 

adalah 64 orang. 
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3.5 Variabel Penelitian 

3.5.1 Variabel bebas 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah dimensi kursi.  

3.5.2 Variabel terikat 

Variabel terikat penelitian ini adalah keluhan nyeri punggung bawah 

pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Undip.  

3.6 Definisi Operasional 

Tabel 3. Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional Hasil Ukur Skala 

1 Keluhan nyeri 

punggung 

bawah 

Nyeri yang dirasakan di 

punggung bagian 

bawah, bukan 

merupakan penyakit 

ataupun diagnosis 

untuk suatu penyakit 

namun merupakan 

istilah untuk nyeri yang 

dirasakan di area 

anatomi yang terkena 

dengan berbagai variasi 

lama terjadinya nyeri 

0 – 10 

Tidak nyeri (0) 

Ringan (1-3) 

Sedang (4-6) 

Berat (7-10) 

Ordinal 

2 Dimensi kursi 

kelas 

Ukuran (panjang, lebar, 

tinggi, luas, dan 

sebagainya) dan 

dibandingakan dengan 

kesesuaiannya dengan 

ergonomi kursi kelas 

Ergonomis  

Tidak 

ergonomis 

Nominal  
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3.7 Cara Pengumpulan Data 

3.7.1 Alat penelitian 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner yang 

mencakup pertanyaan sesuai data yang diperlukan, dan Skala Pengukuran 

Numerik (SPN) untuk nyeri. Interpretasi yang didapat dari Skala 

Pengukuran Nyeri ini adalah sebagai berikut: 

0  = tidak nyeri 

1 – 3 = nyeri ringan 

4 – 6 = nyeri sedang 

7 – 10 = nyeriberat

 

3.7.2 Jenis data 

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer yang berasal dari 

kuesioner serta hasil penilaian nyeri menggunakan SPN yang diisi oleh 

responden. 

3.7.3 Cara kerja 

Responden dijelaskan maksud, tujuan penelitian, serta cara mengisi 

kuesioner dengan melakukan sosialisasi. Sebelum mengisi kuesioner, 

responden menandatangani surat informed consent dan pernyataan bahwa 

identitas responden akan dirahasiakan. Kuesioner dibagikan, kemudian 

dikumpulkan segera setelah diisikan oleh responden. Setelah itu, responden 

diminta untuk mengisi SPN untuk nyeri sesuai dengan apa yang dirasakan 

responden setelah duduk selama 4 jam. Kemudian hasil pengukuran SPN 

dikumpulkan segera setelah diisikan. 
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Setelah kuesioner dan SPN terisi, hasilnya dianalisis. Interpretasi nyeri 

punggung bawah didapatkan dari hasil pengkuran nyeri menggunakan SPN. 

Sehingga dapat dilihat seberapa banyak responden yang merasakan keluhan 

nyeri punggung bawah berikut dengan derajat nyerinya setelah duduk di 

kursi jenis Chitose selama 4 jam. 

 

3.8 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Data dan Pembuatan 

Laporan 

Penilaian Nyeri Punggung Bawah 

menggunakan Skala Penilaian 

Numerik untuk Nyeri 

Sampel  

Kriteria Inklusi  

Pengisian Kuesioner  

Sosialisasi 

Mahasiswa FK Undip 

Kriteria Eksklusi  
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3.9 Analisis Data 

Pengolahan data yang dilakukan meliputi pengeditan, pengkodingan, 

pemberian nilai (scoring) yang dilakukan secara komputerisasi 

menggunakan perangkat lunak komputer. Analisis data berupa analisis 

deskriptif dan analitik. Data karakteristik responden yang berskala nominal 

dan ordinal disajikan dalam distribusi frekuensi dan persen dalam bentuk 

tabel dan grafik. Analisis hubungan antarvariabel diuji dengan uji Chi-

Square. Nilai p dianggap bermakna apabila p < 0,05. 

 

3.10 Ethical Clearance 

Sebelum penelitian dilakukan akan dimintakan Ethical Clearance dari 

Komisi Etik Penelitian Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran 

Universitas Diponegoro.  

Sebelum penelitian calon subjek penelitian akan diberi penjelasan 

singkat tentang tujuan, manfaat dari penelitian. Seluruh calon subjek yang 

memenuhi kriteria akan diminta bukti persetujuan keikutsertaan penelitian 

dalam bentuk informed consent tertulis. Calon subjek dapat menolak untuk  

diikutsertakan dalam penelitian maupun berhenti sewaktu-waktu dari 

penelitian.  

Sebagai kesepakatan bersama identitas calon subjek penelitian akan 

dirahasiakan dan tidak akan dipublikasikan tanpa izin dari subjek 

penelitian.Seluruh biaya berkaitan dengan penelitian akan ditanggung oleh 
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peneliti sendiri dan subjek penelitian akan diberikan imbalan sesuai dengan 

kemampuan peneliti. 
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