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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. METODE PENELITIAN YANG DIGUNAKAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode eksperimen. Eksperimen adalah observasi di bawah kondisi buatan 

(artificial condition). Kondisi tersebut dibuat dan diatur oleh peneliti. 

Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan 

manipulasi terhadap objek penelitian serta adanya kontrol (Setyorini & 

Wibhowo, 2008, hal 29-30). Penelitian ini menggunakan metode 

eksperimen karena peneliti melakukan manipulasi pada variabel bebas dan 

kontrol pada variabel – variabel ekstrane yang diduga dapat memengaruhi 

variabel tergantung, sehingga dapat diketahui bahwa variabel bebas 

berpengaruh pada variabel tergantung. Pada penelitian ini, konsep 

eksperimen yang dilakukan adalah eksperimen semu the one group pre test 

– post test design untuk mengetahui pengaruh terapi biofeedback otot 

terhadap nyeri pundak karena membawa tas ransel. 

 

B. IDENTIFIKASI VARIABEL PENELITIAN 

Menurut Azwar (2017), identifikasi variabel adalah proses 

menetapkan variabel-variabel utama dari penelitian dan penentuan 

fungsinya masing-masing. Variabel tergantung adalah variabel yang diukur 
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untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel lain. Variabel bebas 

adalah variabel yang variasinya mempengaruhi variabel lainnya.  

Berikut ini adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini : 

1. Variabel Tergantung  : Nyeri Pundak 

2. Variabel Bebas   : Terapi Biofeedback 

 

C. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL PENELITIAN 

1. Variabel Bebas 

Terapi biofeedback adalah terapi dengan menggunakkan alat yang 

berfungsi untuk mendapatkan informasi balik (feedback) saat digunakan 

sehingga dengan feedback tersebut pasien dapat mengetahui keadaanya 

ketika pemakaian, kemudian dapat semakin menyadari keadaan dirinya. 

Terapi biofeedback menggunakan electromography (EMG) yang 

digunakan untuk mengukur ketegangan otot pada subjek sehingga dapat 

berlatih untuk mengendalikan otot yang pada awalnya tegang dapat 

dirasakan dan dikendalikan menjadi normal dan rileks 

2. Variabel Tergantung 

Nyeri adalah suatu bentuk respon/ reaksi yang dirasakan pada 

bagian tubuh tertentu sebagai hasil dari proses penerimaan organ 

sensori. Nyeri adalah rasa sakit yang sangat personal karena hanya 

penderita sendiri yang dapat mengekspresikannya. Perilaku yang 

nampak sebagai ekspresi dari nyeri yang dirasakan oleh subjek menjadi 
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data pendukung untuk peneliti, oleh karenanya peneliti melakukan 

pengukuran nyeri dengan menggunakan skala Patient Comfort 

Assessment Guide.  

 

D. SUBJEK PENELITIAN 

1. Populasi 

Warga Kota Semarang usia 12 – 54 tahun yang merasa memiliki 

nyeri pada bagian pundak karena menggunakan tas ransel.  

2. Teknik Sampling 

Penelitian menggunakan teknik sampling bertujuan (Purposive 

Sampling) karena anggota sampel dipilih secara khusus berdasarkan 

tujuan penelitian (Setyorini & Wibhowo, 2008, hal 26), yakni subjek 

yang merasa mengalami nyeri akut di bagian pundak karena membawa 

tas ransel.  

 

E. DESAIN EKSPERIMEN 

Desain Eksperimen the one group pre test – post test design adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

O1  X  O2 
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Keterangan : 

O1 : Pengukuran (test 1) 

X  : Perlakuan 

O2 : Pengukuran (Test 2) 

 

F. PROSEDUR PELAKSANAAN 

1. Material  

a) Patient Comfort Assesment Guide (Panduan Penilaian Rasa Nyeri 

Untuk Pasien) 

b) Elektroda ECG 

c) Sistem Transmisi dari Elektrodeke Penguat Informasi 

d) Sistem Penguat Intrumentasi 

e) Filtering  

f) Sistem Penampil 

g) Stopwatch 

h) Buku Catatan 

2. Prosedur 

a) Seluruh material penelitian sudah lengkap dan dipastikan siap untuk 

digunakan. 

b) Peneliti membangun rapport pada Subjek.  

c) Subjek dipandu untuk mengisi penilaian nyeri menggunakan Patient 

Comfort Assesment Guide (Panduan Penilaian Rasa Nyeri Untuk 

Pasien). 
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d)  Kemudian Subjek mendapatkan terapi biofeedback otot. Subjek 

diminta untuk berlatih membuat otot menjadi tegang, normal dan 

rileks selama terapi biofeedback otot berlangsung.  

e) Terapi biofeedback otot dilakukan selama 15 menit. 

f) Pencatatan hasil. 

g) Data di awal akan digunakan sebagai pre test. 

h) Pengambilan data post test dilakukan 1 minggu setelah pre test. 

i) Selama 1 minggu, Subjek diminta untuk berlatih membuat otot 

menjadi tegang, normal dan rileks tanpa menggunakan terapi 

biofeedback otot.  

j) Setelah mendapatkan data pre test – post test kemudian dilakukan 

analisis data. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Selain menggunakan alat biofeedback, metode pengumpulan data 

juga dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan Paduan Penilaian 

Kenyamanan Pasien (Patient Comfort Assessment Guide) dari 

Elizabeth, Kepala Klinik Manajemen Nyeri dari Institut Kessler untuk 

Rehabilitasi setelah diterjemahkan dan disesuaikan oleh peneliti.  

Penilaian nyeri digunakan peneliti untuk mendapatkan data subjek 

secara keseluruhan dengan mengggunakan Patient Comfort Assesment 

Guide yang terdiri dari 11 pertanyaan terbuka dan tertutup tentang status 

nyeri, pengurangan nyeri, gejala lain, dan efek samping sebagai tolak 

ukur status fungsional pasien. Assesment ini membantu monitor dan 
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dokumentasi status pasien dan respons pasien terhadap pengobatan/ 

terapi.  

Panduan ini disiapkan oleh Elizabet, kepala klinis manajemen 

nyeri di Institut Kessler untuk Rehabilitasi. Perhatiannya yang dalam 

terhadap kenyamanan pasien membuat Dr. Elizabet menyusun panduan 

penilaian ini dari komponen instrumen survei lain yang telah 

dikembangkan dan divalidasi secara keseluruhan.  

Patient Comfort Assesment Guide merupakan gabungan 2 cara 

untuk mendapatkan informasi akibat dari nyeri, yakni: 

1. Cara Dimensi Tunggal menggunakan skala numerik verbal. Skala 

ini menggunakan angka-angka 0 sampai 10 untuk menggambarkan 

tingkat nyeri. Dua ujung ekstrim jugadigunakan pada skala ini.  

Skala Nyeri pada Pundak dan Interpretasinya  
0 Tidak nyeri pada pundak sama sekali 

1 Nyeri pada pundak ringan dan masih bisa melakukan aktivitas  

2 Nyeri pada pundak ringan masih bisa melakukan aktifitas namun sedikit 

terganggu 

3 Nyeri pada pundak yang mengganggu namun masih bisa beraktivitas 

4 Nyeri pada pundak sedang susah melakukan aktivitas 

5 Nyeri pada pundak yang membutuhkan istirahat dan sangat mengganggu 

aktivitas 

6 Nyeri pada pundak cukup parah hanya mampu melakukan sedikit 

aktivitas 

7 Nyeri pada pundak parah susah melakukan aktifitas dan sangat 

mengganggu 
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8 Nyeri pada pundak parah dan tidak bisa melakukan aktivitas 

9 Nyeri pada pundak sangat parah dan dan tidak bisa melakukan aktivitas 

10 Nyeri pada pundak luar biasa sakit dan harus istirahat total 

2. Cara Dimensi Multidimensi memungkinkan untuk mengukur 

aspek nyeri lain (misalnya perilaku dan respon emosi). 

Patient Comfort Assesment Guide mudah untuk didapatkan dan 

dipahami oleh pasien karena pertanyaan yang diberikan cukup 

mencakup rasa sakit akibat nyeri. Beberapa rumahs akit, tenaga medis, 

dan perawat juga menggunakan Patient Comfort Assesment Guide, salah 

satunya RS Dr. Sardjito, menggunakan skala tersebut untuk assessment 

ulang nyeri pada pasien yang dirawat lebih dari beberapa jam  dan 

masih menunjukkan  rasa nyeri (Yudiyanta, Novita, & Ratih, 2015, hal 

217). Patient Comfort Assessment Guide digunakan juga sebagai 

panduan evaluasi nyeri secara psikologik terutama pada nyeri kronis, 

meliputi : 

1. Gangguan mood (pada 50% nyeri kronis) 

2. Gejala somatis 

3. Gangguan tidur dan nafsu makan 

4. Libido 

5. Ide bunuh diri 

6. Pengaruh nyeri dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan, keuangan, 

hubungan personal dan kebutuhan akan rekreasi.  
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G. FAKTOR YANG DIPERLUKAN 

No Apa Bagaimana Mengapa 

1. Kondisi Nyeri Menggunakan Patient 

Comfort Assesment Guide 

(Paduan Penilaian 

Kenyamanan Pasien) yang 

telah diterjemahkan dan 

disesuaikan. 

Untuk melihat sejauh mana 

rasa nyeri yang dialami saat 

akan diuji dengan 

menggunakan biofeedback. 

2. Biofeedback Menggunakan alat yang 

sama untuk semua subjek. 

Sebagai alat uji untuk 

melihat pengaruh yang 

ditimbulkan. 

 

H. VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

1. Validitas Alat Ukur 

Validitas alat ukur berarti alat tersebut mengukur apa yang 

seharusnya diukur (Setyorini, 2013, hal 6). Validitas terbagi menjadi 

tiga kategori yakni validitas isi, konstruk, dan validitas berdasarkan 

kriteria. Validitas isi menunjukkan sejauh mana alat ukur mencangkup 

keseluruhan isi, apakah sudah relevan untuk mengukur tujuan ukur 

(Azwar, 2012, hal 42).  

James, Tiffany, Nicholas, & Roger, (2015) dari Universitas Puget 

Sound membuat Clinical Pain Assessment Compendium (Ringkasan 

Penilaian Nyeri Klinis) untuk mengumpulkan berbagai domain (apa 



45 
 

 

yang ingin dicari) dan membuat dokumen skala nyeri dari beberapa alat 

penilai nyeri. Ringkasan tersebut menyajikan berbagai aspek rasa sakit, 

siapa, apa, dimana kapan dan berapa banyak pengukuran rasa sakit yang 

dapat dinilai melalui alat penilai nyeri. Aspek tersebut dikembangkan 

dengan menggunakan domain. Patient Comfort Assesment Guide 

menjadi salah satu alat penilai nyeri yang dibahas dalam  Clinical Pain 

Assessment Compendium tersebut sehingga pengguna mengetahui 

cakupan skala nyeri dan ringkasan dari apa yang akan dicari. 

NO Domain Uraian Domain 

1 Afektif Pengaruh rasa sakit terhadap emosi dan pikiran. 
Hal ini bisa dianggap sebagai penderitaan karena 
rasa sakit. 

2 Intensitas Besarnya rasa sakit. 

3 Kualitas 
Sensory 

Deskriptor rasa sakit seperti menusuk, menembak, 
sakit, atau terbakar 

4 Lokasi Letak nyeri di dalam tubuh, yang bisa meliputi 
deskripsi dangkal atau dalam. Ini bisa termasuk 
sumber utama rasa sakit serta area radiasi rasa 
sakit atau rujukan. 

5 Temporal Garis waktu rasa sakit selama beberapa menit, 
jam, hari, dan seterusnya. Nyeri dapat berfluktuasi 
melalui periode waktu ini dan melacak perubahan 
ini dapat bermanfaat. 

6 Dampak 
terhadap 
ADLs 
(activites 
daily living) 

Dampak rasa sakit terhadap tugas sehari-hari dan 
kehidupan normal, seperti tidur, makan, perawatan 
diri, dan kerja sama, antara lain. Ini bisa menjadi 
aspek penting dalam memperkirakan kecacatan 
dan dampak rasa sakit terhadap kualitas hidup 
seseorang. 
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7 Populasi Sekelompok orang dengan faktor penyatuan yang 
umum. Beberapa kelompok orang memiliki 
kebutuhan khusus dalam hal penilaian rasa sakit.  

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menggunakan Patient 

Comfort Assesment Guide (Panduan Penilaian Rasa Nyeri Untuk 

Pasien) sebagai penilaian nyeri dari subjek untuk mendapatkan 

informasi dari rasa nyeri subjek serta proses perubahannya.  

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas berkaitan dengan konsistensi atau stabilitas respon 

pada suatu tes (Setyorini, 2013, hal 6). Reliabilitas merupakan 

penerjemahan dari kata reliability. Suatu pengukuran yang mampu 

menghasilkan data yang memiliki tingkat reliabilitas tinggi disebut 

sebagai pengukuran yang reliabel. Hasil pengukuran akan dapat 

dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran 

terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, 

selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah 

(Azwar, 2012, hal 7). 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian sebelumnya 

disimpulkan bahwa prototipe alat pengukur ketegangan otot ini 

memiliki sesitivitas yang tinggi untuk bisa membedakan otot yang 

normal, tegang, dan rileks pada subjek penelitian. Oleh karena itu alat 

ini bisa digunakan sebagai alat terapi biofeedback otot yang fungsinya 
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bisa digunakan untuk memonitor tingkat ketegangan otot (Siswanto dan 

Setiawan, 2014, hal 46).   

 

I. ANALISIS DATA 

Data yang didapat setelah pengujian akan dihitung dengan 

menggunakan t-test, uji t-test dimaksudkan untuk menguji apakah terapi 

biofeedback otot efektif dapat menurunkan nyeri akut pada pundak karena 

membawa tas ransel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


