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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.   Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif studi observasional 

dengan desain penelitian cross sectional study. Penelitian observasional 

merupakan penelitian dengan teknik murni mengamati serta dilakukan tanpa 

memberikan perlakuan terhadap variabel yang diteliti. Sedangkan penelitian 

cross sectional study dapat dilakukan pengumpulan data dengan satu kali 

pengambilan pada saat penelitian diadakan (Alatas, et. al., 1995). Jadi pada 

penilitian jenis ini, variabel bebas (faktor resiko) dan variabel tergantung 

(efek) dinilai secara simultan pada saat yang bersamaan. 

B.   Waktu dan Tempat Penelitian 

1.  Waktu Penelitian 

Tabel 3.1 Waktu Penelitian 

Kegiatan Sept 

2020 

Okt 

2020 

– 

Jan 

2021 

Feb 

2021 

Maret – 

April 

2021 

Mei – 

Juni 

2021 

Juli – 

Sept 

2021 

Okt 

2021 

Survei dan 

observasi tempat 

penelitian 

       

Penyusunan dan 

konsultasi 

proposal 

       

Ujian proposal 

penelitian 

       

Revisi proposal 

penelitian 

       

Penelitian        

Pengelolaan data        
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dan penyusunan 

naskah 

Ujian seminar 

hasil skripsi 

       

 

2.  Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

C.   Sumber Data 

1.  Populasi 

Populasi untuk penelitian ini adalah mahasiswa Prodi Fisioterapi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan total jumlah populasi 

sebanyak 472 orang. 

2.  Sampel 

Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik Purposive 

sampling, sampel ditentukan secara khusus berdasarkan tujuan penelitian, 

dan siapa saja yang cocok dijadikan sumber data, maka dapat dijadikan 

sampel (Ahyar et al., 2020). Dilakukan dengan menyeleksi responden 

bedasarkan kriteria inklusi dan ekslusi yang sudah ditentukan. 

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Responden merupakan player aktif game online Mobile Legends. 

2) Responden merupakan mahasiswa aktif dengan usia 18 tahun hingga 

24 tahun. 

3) Responden bermain Mobile Legends kurang lebih selama satu tahun. 

4) Responden tidak pernah mengalami cidera pada ibu jari, 

5) Responden bersedia menjadi sampel penelitian. 
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Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Responden bermain game selain game online Mobile Legends 

2) Responden pernah mengalami cedera di pergelangan tangan 

Besar sampel pada penelitian adalah 53 orang. 

D.  Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian terdiri dari variabel terikat (dependent) dan variabel 

bebas (independent) untuk mengetahui hubungan antara variabel. 

1.  Variabel dependent 

Variabel dependent merupakan variabel yang dijadikan sebagai 

faktor yang dipengaruhi oleh sebuah atau sejumlah variabel lain (Nasution, 

2017). Dalam penelitian ini, variabel dependentnya adalah de quervain’s 

syndrome. 

2.  Variabel independent 

Variabel Independent merupakan variabel yang memberi pengaruh 

kepada variabel lain (Nasution, 2017). Dalam penelitian ini, variabel 

independentnya adalah durasi bermain game online Mobile Legends. 

E.  Definisi Operasional 

Tabel 3.2 Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

Durasi 

bermain 

game online 

Mobile 

Legends 

Light Players (< 2 

jam/hari) 

Reguler gamers (> 2 

jam - 7 jam/hari) 

Heavy gamers (> 7 

jam/hari) 

 

Kuesioner 

(terlampir) 
- Ordinal 

De Merupakan penyakit Finkelstein Ya/Tidak Nominal 
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quervain’s 

syndrome 

yang disebabkan 

karena gerakan yang 

berulang pada ibu 

jari, serta sering 

dilakukan 

Test 

 

F.  Langkah-langkah Penelitian 

1. Merumuskan masalah dan mengidentifikasi masalah, 

2. Menyusun proposal penelitian, 

3. Melakukan pendataan untuk mencari responden, 

4. Menentukan platform yang akan digunakan responden untuk mengisi 

kuesioner, 

5. Mengumpulkan data dari sampel yang telah mengisi kuesioner, 

6. Menghitung hasil kuesioner, 

7. Mengolah data, menganalisa data, menginterprestasikan hasil analisis data 

8. Membuat susunan laporan penelitian. 

G.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini  menggunakan teknik 

observasi. Teknik observasi dilakukan dengan cara mengamati apa yang 

menjadi sumber masalah baik dalam jangka waktu sekilas maupun dalam 

jangka lama, disengaja maupun tidak disengaja (Ahyar, et al., 2020). Pada 

penelitian ini, peniliti tidak melakukan observasi secara langsung terhadap 

responden, melainkan secara online dengan membagikan kuesioner melalui 

google form. 
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Pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan dari hasil pengisian 

kuisioner oleh responden yang telah dibagikan melalui google form oleh 

peneliti. 

H.  Teknik Analisis Data 

        1.    Analisa Univariat 

 Analisa univariat digunakan untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan karakteristik dari setiap variabel penelitian. Analisis 

dari masing-masing dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, standar 

deviasi, mean dan median dari tiap variabel. Analisis data reponden 

menggunakan analisis presentase, sehingga penyajiannya dalam bentuk 

tabel dan distribusi. 

       2.    Analisa Bivariat 

Analisa bivariat digunakan untuk menganalisa hubungan antara 

dua variabel dalam penelitian yaitu variabel bebas dengan variabel 

terikat. Analisa bivariat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

uji Chi-Square dengan ketentuan p-value lebih besar (p>0,05) maka Ho 

diterima, sedangkan jika p-value lebih kecil (p<0,05) maka Ho ditolak. 

Rumus Chi-Square: 

 

 

Keterangan:  

x² = Chi-Square  

O = frekuensi hasil observasi  

x² =       ( O – E)² 

           E  

 

Σ 
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  E = frekuensi yang diharapkan  

Nilai E = (jumlah sebaris x jumlah sekolom) / Jumlah data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


