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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Ruang lingkup penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah Ilmu Kedokteran Fisik dan 

Rehabilitasi. 

3.2 Tempat dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Gedung B Fakultas Kedokteran Universitas 

Diponegoro, Tembalang, Semarang. Waktu penelitian dimulai pada bulan 

April 2018 selama 4 minggu. 

3.3 Jenis dan rancangan penelitian 

Bentuk penelitian ini adalah penelitian Quasi Experimental dengan 

comparison group pre- test dan post- test  design. Skema rancangan penelitian 

ditampilkan pada gambar berikut : 

 

Keterangan : 

n : Subjek Penelitian 

K : Kelompok dengan perlakuan Williams’ flexion exercises 

P : Kelompok dengan perlakuan McKenzie exercises 

Mahasiswa n	
K	 W1	 X0	 W2	

P	 M1	 X1	 M2	
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W1 : Pengukuran nilai MMST sebelum perlakuan Williams’ flexion exercises 

W2 : Pengukuran nilai MMST setelah perlakuan Williams’ flexion exercises 

X0 : Latihan back exercises dengan metoda Williams’ selama 4 minggu 

X1 : Latihan back exercises dengan metoda McKenzie selama 4 minggu 

M1 : Pengukuran nilai MMST sebelum perlakuan  McKenzie exercises 

M2 : Pengukuran nilai MMST setelah perlakuan McKenzie exercises 

3.4 Populasi dan subjek penelitian 

3.4.1 Populasi target 

Populasi target pada penelitian ini adalah mahasiswa yang berusia 

18 – 22 tahun. 

3.4.2 Populasi terjangkau 

Populasi terjangkau adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Diponegoro yang berusia 18–22 tahun. 

3.4.3 Subjek penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Diponegoro berusia 18–22 tahun yang memenuhi 

kriteria inklusi dan tidak terdapat kriteria eksklusi. 
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3.4.3.1 Kriteria inklusi 

1. Mahasiswa Pendidikan Dokter Universitas Diponegoro. 

2. Usia 18 – 22 tahun. 

3. Indeks Massa Tubuh Normal (18,50 – 24,99 kg/m2). 

4. Ekstremitas superior dan inferior tidak ada deformitas. 

5. Tidak terdapat kelainan neuromuskuloskeletal. 

6. Tidak mengikuti olahraga lain selama penelitian 

7. Bersedia menjadi subjek penelitian. 

3.4.3.2 Kriteria eksklusi 

1. Memiliki riwayat atau sedang menderita penyakit pernapasan. 

2. Memiliki riwayat atau sedang menderita penyakit kardiovaskuler. 

3. Merokok. 

4. Memiliki riwayat operasi, dan kelainan tulang belakang. (fraktur, 

dislokasi, spondilosis, skoliosis). 

5. Memiliki riwayat sakit ginjal. 

3.4.3.3 Kriteria drop out 

Kehadiran subjek penelitian kurang dari 12 kali (<75% total 

kehadiran). 

3.4.4 Cara pemilihan sampel 

Cara pemilihan sampel adalah purposive sampling berdasarkan 

kriteria yang telah ditentukan. 
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3.4.5 Besar sampel 

Besar sampel penelitian dihitung menggunakan rumus uji hipotesis 

perbedaan rerata dua populasi sebagai berikut : 

!! = !! =
(!! + !!)!"
!! − !!

!
 

Keterangan : 

N1  = Jumlah sampel kelompok perlakuan.  

N2 = Jumlah sampel kelompok kontrol. 

Zα = 1,960 (untuk nilai α = 0,05) 

Zβ = 1,645 (untuk nilai β = 0,2) 

SD = Simpangan baku Modified Modified Schober Test pada dewasa 

muda sebesar 6,3.28 

X1 = Rerata nilai Modified Modified Schober Test sebelum latihan 

back exercises pada dewasa muda. 

X2 = Rerata nilai Modified Modified Schober Test sesudah latihan 

back exercises pada dewasa muda. 

Perhitungan besar sampel adalah sebagai berikut : 

!! = !! =
(!! + !!)!"
!! − !!

!
 

= 1,960+ 1,645 6,3
6,6

!
 

= 3,605 6,3
6,6

!
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= 3, 44 ! 

= 11,84 = 12 

Dalam penelitian ini terdapat 2 kelompok yaitu kelompok dengan 

perlakuan Williams’ flexion exercises, dan kelompok dengan perlakuan 

McKenzie exercises sehingga nilai n pada masing – masing kelompok 

adalah 12 orang. 

Apabila diperkirakan besarnya drop out tiap kelompok sebesar 

20% maka besar sampel adalah sebagai berikut : 

! =  !
1− !!

 

= 12
1− 0,2 

= 15 

Dari perhitungan besar sampel tersebut dapat disimpulkan bahwa 

besar sampel per kelompok adalah 15 orang dan total sampel adalah 30 

orang. 

3.5 Variabel penelitian 

3.5.1 Variabel bebas 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah latihan back exercises 

dengan metoda Williams’ flexion exercises dan McKenzie exercises. 

3.5.2 Variabel terikat 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah mobilitas lumbal yang 

dinilai menggunakan MMST (Modified Modified Schöber Test). 
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3.6 Definisi operasional variabel 

Tabel 3. Definisi operasional 

No Variabel Unit Skala 

1. Mobilitas Lumbal 
lingkup gerak unit fungsional vertebrae di 
daerah lumbal, terutama pada bidang gerak 
sagital (fleksi dan ekstensi), dinilai dengan 
Modified Modified Schöber test (MMST). 
 

Cm Numerik 

2. Williams’ flexion exercises (WFE) 
Program back exercises menggunakan metoda 
yang dikembangkan oleh Dr. Paul Williams 
(1937), yang ditujukan untuk memperkuat 
kelompok otot fleksor punggung dan 
memperbaiki lingkup gerak atau fleksibilitas 
lumbal. Program latihan ini terdiri dari 8 
gerakan yaitu: pelvic tilting, single knee to 
chest, double knee to chest, partial sit-up, 
hamstring stretch, bicycling, bending from a 
chair, dan squat 
 

- Nominal 

3. McKenzie exercises 
Program back exercises yang pertama kali 
dikembangkan oleh Robin McKenzie (1981) 
yang tujuan utamanya adalah penguatan otot-
otot ekstensor punggung. Program latihan ini 
terdiri dari 7 gerakan yaitu : Prone lying, Prone 
lying on elbows, Prone press-ups, Standing 
extension, Flexion in Lying, Flexion in 
Standing, Flexion in Sitting. 

- Nominal 
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3.7 Cara kerja 

3.7.1 Persetujuan subjek 

Setelah dilakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah memenuhi 

kriteria penelitian, subyek diberi penjelasan tentang latihan back exercise dan 

tujuannya dalam meningkatkan fleksibilitas lumbal dan kemudian ditanya apakah 

bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian, selanjutnya dijelaskan mengenai 

jalannya penelitian. Subyek yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian 

menandatangani Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent). 

3.7.2 Pengumpulan data karakteristik subjek 

Data karakteristik subyek dikumpulkan, meliputi: 

• Nama 

• Jenis kelamin 

• Tempat tanggal lahir 

• BMI (Body Mass Index) 

• Riwayat sakit pada punggung bagian bawah 

• Riwayat sakit pada sistim kardiovaskuler 

• Riwayat gangguan dalam pergerakan 

• Kebiasaan merokok 

• Tanda vital 

• Hasil pemeriksaan mobilitas lumbal sebelum perlakuan 
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3.7.3 Alokasi subjek 

Subyek penelitian yang memenuhi kriteria secara acak dibagi 

menjadi 2 kelompok, yaitu Kelompok I (Kelompok yang melakukan 

Williams’ flexion exercises) dan Kelompok II (Kelompok yang melakukan 

McKenzie Exercises) 

3.7.4 Pengukuran dan perlakuan 

Terhadap subyek penelitian, baik Kelompok I maupun Kelompok 

II dilakukan pengukuran mobilitas lumbal (diukur dengan MMST), untuk 

mendapatkan data awal penelitian. 

 Selanjutnya subyek penelitian dalam tiap kelompok mendapatkan 

perlakuan sebagai berikut:  

Kelompok I (Kelompok pemberian back exercises dengan metoda 

WFE)  sebagai berikut: setiap sesi latihan terdiri dari 8 gerakan, dimana 

setiap kategori gerakan dilakukan 4 kali repetisi dan setiap melakukan satu 

kategori gerakan, 5 – 8 detik/ hitungan. Frekuensi dan periode latihan  3 

kali seminggu dengan interval 2 – 3 hari, selama 4 minggu [total 12 sesi 

back exercises]. Di luar waktu terapi dan program latihan subyek 

dianjurkan melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa sesuai dengan 

toleransinya dan tidak diperkenankan untuk melakukan latihan back 

exercises sendiri, serta menghindari faktor-faktor yang dapat memperberat 

keluhan nyeri.  
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Kelompok II (Kelompok perlakuan dengan pemberian back 

exercises dengan metoda McKenzie Exercises) sebagai berikut: setiap sesi 

latihan terdiri dari 7  gerakan, dimana setiap kategori gerakan dilakukan 4 

kali repetisi dan setiap melakukan satu kategori gerakan, 5 – 8 detik/ 

hitungan. Frekuensi dan periode latihan  3 kali seminggu dengan interval 2 

– 3 hari, selama 4 minggu [total 12 sesi back exercises]. Diluar waktu 

terapi dan program latihan subyek dianjurkan melakukan aktivitas sehari-

hari seperti biasa sesuai dengan toleransinya dan tidak diperkenankan 

untuk melakukan latihan back exercises sendiri.  

Evaluasi dilakukan terhadap para subyek, baik pada Kelompok I 

maupun Kelompok II, pada akhir perlakuan (setelah sesi ke-12). Yang 

dinilai adalah mobilitas lumbal dengan menggunakan MMST. 
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3.8 Alur penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengukuran MMST (Post test) 

Populasi Terjangkau 

Subjek Penelitian 

	

Kriteria 
eksklusi 

Pengukuran 
MMST(Pretest) 

Kriteria 
inklusi 

Kelompok Perlakuan 
McKenzie Exercises 

selama 4 minggu 

Kelompok Perlakuan 
WFE selama 4 minggu 

Pengolahan dan Analisis Data 

Kelompok II Kelompok I 
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3.9 Analisis data  

Sebelum dilakukan analisis data, data yang terkumpul telah dilakukan 

pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran data. Selanjutnya data diolah, diberi 

kode, ditabulasi, dan dimasukkan ke dalam komputer untuk dilakukan analisis 

deskriptif dan uji hipotesis. 

Data yang berskala nominal seperti jenis kelamin, kelompok, dan latihan 

back exercises dinyatakan sebagai distribusi frekuensi dan presentase. Data 

yang berskala numerik seperti usia berdistribusi tidak normal sehingga 

dinyatakan sebagai median untuk ukuran pemusatan dan nilai minimum – 

maksimum sebagai ukuran penyebaran, dan data yang berskala numerik dan 

berdistribusi normal seperti IMT dinyatakan sebagai rerata dan simpangan 

baku. Normalitas distribusi data dianalisis dengan uji Saphiro-Wilk karena 

besar sampel dalam penelitian ini termasuk sampel kecil yang kurang dari 50 

orang. 

Pada nilai MMST fleksi sebelum dan sesudah latihan Williams’ flexion 

exercises dianalisis menggunakan uji t berpasangan karena distribusi datanya 

normal, sedangkan pada nilai MMST fleksi sebelum dan sesudah latihan 

McKenzie exercises dianalisis menggunakan uji Wilcoxon karena distribusi 

data tidak normal. Perbandingan nilai selisih MMST fleksi sesudah latihan 

WFE dan McKenzie extension dianalisis menggunakan uji t tidak berpasangan 

karena distribusi data normal. 
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 Nilai MMST ekstensi sebelum dan sesudah latihan Williams’ flexion 

exercises dianalisis menggunakan uji t berpasangan karena distribusi datanya 

normal, sedangkan pada nilai MMST ekstensi sebelum dan sesudah latihan 

McKenzie exercises dianalisis menggunakan uji Wilcoxon karena distribusi 

data tidak normal. Perbandingan nilai selisih MMST ekstensi sesudah latihan 

WFE dan McKenzie extension dianalisis menggunakan uji Mann-Whitney 

karena distribusi data tidak normal. Perbedaan dianggap bermakna apabila 

nilai p< 0,05. Analisis data dilakukan dengan SPSS. 

3.10 Etika penelitian 

Penelitian ini telah mendapat izin dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan 

(KEPK) Fakultas Kedokteran UNDIP/RSUP Dr. Kariadi Semarang 

No.288/EC/FK-RSDK/V/2018 pada tanggal 11 Mei 2018. Peneliti juga telah 

mendapat persetujuan dan informed consent dari subjek penelitian sebelum 

dilakukan penelitian. Biaya dari penelitian ini ditanggung sepenuhnya oleh 

peneliti. Data identitas pasien dirahasiakan dan tidak dipublikasikan kecuali 

dengan izin subjek penelitian. 
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3.11 Jadwal penelitian  

Tabel 4. Jadwal penelitian 

Kegiatan Febrari Maret April Mei Juni Juli 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Studi Literatur                         

Penyusunan 

Proposal 

                        

Seminar Proposal                         

Ethical Clearance                         

Penelitian                         

Analisis Data dan 

Evaluasi 

                        

Penulisan Laporan                         

Seminar Hasil                         


