
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Rancangan penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan

pendekatan cross sectional, yaitu dengan cara pengumpulan data sekaligus pada

suatu waktu (Notoatmodjo, 2007) dengan tujuan untuk mencari hubungan usia,

lama kerja, masa kerja dan indeks massa tubuh (IMT) terhadap kejadian low back

pain pada petani di Desa Munca, Kabupaten Pesawaran.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan  Desa Munca, Kabupaten Pesawaran.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan pada bulan September-Oktober 2015
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3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian adalah sejumlah subjek besar yang mempunyai

karakteristik tertentu. Karakteristik subjek ditentukan sesuai dengan ranah

dan tujuan penelitian (Sastroasmoro, 2007). Populasi terjangkau

(accessible population) suatu penelitian adalah bagian dari populasi yang

dapat dijangkau oleh peneliti. Dengan perkataan lain populasi terjangkau

adalah bagian populasi yang dibatasi oleh tempat dan waktu (Sastroasmoro,

2007). Populasi terjangkau untuk penelitian ini adalah semua orang yang

bekerja sebagai petani yang ada di Desa Munca, Kabupaten Pesawaran

pada bulan September dan Oktober 2015 sebanyak 204 petani.

3.3.2 Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah consecutive

sampling. Pada consecutive sampling, semua subjek yang datang dan

memenuhi kriteria pemilihan dimasukkan dalam penelitian sampai jumlah

subjek yang diperlukan terpenuhi. Consecutive sampling ini merupakan

jenis non-probability sampling yang paling baik, dan sering merupakan

cara termudah. Sebagian besar penelitian klinis (termasuk uji klinis)

menggunakan teknik ini untuk pemilihan subjeknya (Sastroasmoro, 2007).

Dengan menggunakan teknik tersebut, maka populasi memiliki kesempatan
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yang sama untuk dilakukan penelitian yang memenuhi kriteria inklusi

dijadikan sebagai sampel penelitian.

Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menandatangani informed consent.

2. Bekerja sebagai petani dan menetap di Desa Munca, Kabupaten

Pesawaran.

Kriteria eksklusi sebagai berikut:

1. Menggunakan alat canggih (mesin) dalam bekerja.

2. Mengalami menopause.

3. Mengalami trauma maupun penyakit tulang belakang.

Adapun rumus besar sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah

sampel tunggal untuk estimasi proporsi suatu populasi yang terdiri atas 3

informasi (Sastroasmoro S dan Ismael S, 2011):

a) Proporsi penyakit atau keadaan yang akan dicari, (P) [dari pustaka]

b) Tingkat ketepatan absolut yang dikehendaki, d [ditetapkan]

c) Tingkat kemaknaan, ɑ [ditetapkan]

= ∝
Keterangan:

n = besar sampel.

ɑ = kesalahan tipe I (besarnya peluang untuk menolak Ho pada sampel,

padahal dalam populasi Ho benar (positif semu). Pada penelitian ini
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tingkat kesalahan yang diharapkan peneliti adalah 0,05 dengan satuan

sebesar 1,960.

P = proporsi penyakit atau keadaan yang akan dicari sebesar 0,7 (Theodora

K, et al., 2010; Sopajareeya C, et al., 2009; Smith DR, et al., 2008).

Q = 1-P yaitu sebesar 0,3.

d  = tingkat ketepatan absolut yang dikehendaki yaitu 0,1.

Maka,

= 3,8416 0,7 0,30,01= 80,6736 = 81
Berdasarkan rumus besar sampel yang digunakan pada penelitian ini

didapatkan besar sampel minimal sebanyak 81 responden.
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3.4 Identifikasi Variabel

3.4.1 Variabel Bebas

Variabel bebas (independent variable) dalam penelitian ini adalah usia,

lama kerja, masa kerja dan indeks massa tubuh (IMT).

3.4.2 Variabel Terikat

Variabel terikat (dependent variable) dalam penelitian ini adalah kejadian

low back pain (LBP).

3.4.3 Variabel Pengganggu

Variabel pengganggu (confounding variable) dalam penelitian ini adalah

riwayat trauma atau penyakit tulang belakang, menopause serta gangguan

saraf dan sendi.

3.5 Definisi Operasional

Tabel 2. Definisi Operasional Penelitian

Variabel Definisi Alat Ukur Cara Ukur Hasil Skala

Usia Umur responden
dalam tahun
dihitung dari
waktu kelahiran
sampai tahun
penelitian
berdasarkan data
Kartu Tanda
Penduduk
(KTP)

Kuesioner Observasi
dan
Wawancara

1 = ≥ 30 tahun
2 = < 30 tahun
(Docking RE
et al., 2011;
Umami et al.,
2014)

Ordinal
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Lama Kerja Lamanya
seseorang
bekerja di suatu
instansi atau
organisasi
dihitung dalam
kurun waktu 24
jam

Kuesioner Observasi
dan
Wawancara

1 = ≤8 jam
2 = >8 jam
(Warapsari
DL, Sugiyanto
Z, Hartini E,
2014)

Ordinal

Masa Kerja Kurun waktu
atau lamanya
responden
bekerja yang
dihitung dalam
satuan tahun
(M.A Tulus,
1992)

Kuesioner Observasi
dan
Wawancara

1 = ≤5 tahun
2 = >5 tahun
(Rahmaniyah,
2007)

Ordinal

Indeks
Massa
Tubuh
(IMT)

Indeks massa
tubuh (IMT)
adalah  nilai
yang diambil
dari perhitungan
antara berat
badan  (BB)
dalam kilogram
(Kg) dan tinggi
badan  (TB)
dalam  meter
persegi (m2)

Microtoise
dan
Timbangan
berat badan
(BB)

Pengukuran 1 =
(normoweight)
< 23
2 =
(overweight)
≥ 23 (Kriteria
Asia Pasifik)

Ordinal

Lowback
pain (LBP)

Sindroma klinik
yang ditandai
dengan gejala
utama nyeri atau
tidak enak di
daerah  tulang
punggung
bagian bawah

Kuesioner Anamnesis
dan
Pemeriksaan
Fisik

1 = Ya apabila
hasil kuesioner
dan tes laseque
positif LBP
2 = Tidak
apabila hasil
kuesioner dan
tes laseque
negatif LBP

Ordinal

Tabel 2. Lanjutan
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(Chou R,
Huffman LH,
2007; Masoudi
A, Taghadosi
M, Sharifi H,
Afzali H,
1985)

3.6 Alat Penelitian dan Cara Pengambilan Data

3.6.1 Alat Penelitian

a) Alat Tulis

Adalah alat yang digunakan untuk mencatat, melaporkan hasil

penelitian. Alat tersebut adalah pulpen, kertas, pensil dan komputer.

b) Kuesioner Terstruktur

Adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.

c) Lembar informed consent

Adalah lembar persetujuan untuk menjadi responden penelitian.

d) Alat Ukur

Adalah alat yang digunakan untuk mengukur berat badan dan tinggi

badan responden dengan menggunakan timbangan analog dan

Microtoise.

e) Alat Hitung

Adalah alat yang digunakan untuk menghitung indeks massa tubuh

(IMT) dalam hal ini kalkulator.

Tabel 2. Lanjutan
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3.6.2 Cara Pengambilan Data

Dalam penelitian ini, seluruh data diambil secara langsung dari responden

(data primer) yang meliputi :

a) Penjelasan mengenai maksud dan tujuan penelitian

b) Pengisian informed consent

c) Pemberian pertanyaan kuesioner kepada responden

d) Pemeriksaan fisik dengan melakukan tes lassegue

e) Pengukuran berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) responden

f) Pencatatan hasil pengukuran pada formulir lembar penelitian
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3.7 Alur Penelitian

Gambar 8. Alur Penelitian

1. Tahap Persiapan

2. Tahap Pelaksanaan

3. Tahap Pengolahan
Data

Pembuatan Proposal,
Perizinan, Pengajuan Kaji
Etik Penelitian dan
Koordinasi

Pengisian informed
consent

Pengisian kuesioner,
observasi dan
pemeriksaan fisik (BB
dan TB) dan Tes
Lassegue

Pencatatan

Analisis dengan SPSS
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3.8 Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data akan diubah ke

dalam bentuk tabel – tabel kemudian data diolah menggunakan program

komputer yaitu SPSS.

Kemudian proses pengolahan data menggunakan program SPSS ini terdiri

dari beberapa langkah :

a) Coding, untuk mengkonversikan (menejermahkan) data yang

dikumpulkan selama penelitian ke dalam simbol yang cocok untuk

keperluan analisis.

b) Data entry, memasukkan data ke dalam komputer.

c) Verifikasi, memasukkan data pemeriksaan secara visual terhadap data

yang telah dimasukkan ke dalam komputer.

d) Output komputer, hasil yang telah dianalisis oleh komputer kemudian

dicetak.

2. Analisis Data

Analisis statistika untuk mengolah data yang diperoleh akan menggunakan

program software statistik pada komputer dimana akan dilakukan dua

macam analisis data yaitu analisis univariat dan analisis bivariat .
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a. Analisis Univariat

Analisis ini digunakan untuk menentukan distribusi dan frekuensi

variabel bebas dan variabel terikat.

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan

menggunakan uji statistik.

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji chi square.

Uji chi square merupakan uji komparatif yang digunakan dalam data

penelitian ini. Uji signifikan antara data yang diobservasi dengan data

yang diharapkan dilakukan dengan batas kemaknaan (ɑ<0,05) yang

artinya apabila diperoleh p<ɑ, berarti ada perbandingan yang signifikan

antara variabel independen dengan variabel dependen dan bila p>ɑ,

berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel independen

terhadap variabel dependen. Apabila uji chi square tidak memenuhi

syarat parametric (nilai expected count >20%), maka dilakukan uji

alternatif Kolmogorov-smirnov (Notoatmodjo, 2007).
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3.9 Etika Penelitian

a. Informed Consent (lembar persetujuan)

Yaitu lembar persetujuan untuk menjadi responden yang diedarkan sebelum

penelitian dilaksanakan pada seluruh responden yang bersedia diteliti. Jika

responden bersedia untuk diteliti maka responden harus mencantumkan

tanda tangan pada lembar persetujuan menjadi responden, dengan terlebih

dahulu diberi kesempatan untuk membaca isi persetujuan tersebut. Jika

responden menolak untuk diteliti maka penulis tidak akan memaksa dan

tetap menghormati hak-hak responden.

b. Anonimity (tanpa nama)

Untuk menjaga kerahasiaan responden, maka dalam lembar pengumpulan

data penelitian tidak dicantumkan nama tapi nomor.

c. Confidentally (kerahasiaan)

Kerahasiaan informasi yang telah dikumpulkan dari responden dijaga oleh

peneliti. Data hanya akan disajikan atau dilaporkan dalam bentuk kelompok

yang berhubungan dengan penelitian ini.

d. Protection From Discomfort

Responden mendapat perlindungan dan merasa nyaman.

e. Persetujuan

Penelitian dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Fakultas

Kedokteran Universitas Lampung.


