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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA 

Analisis cara memegang mouse terhadap nyeri carpal tunnel syndrome pada 

gamers di Inine kota Malang. Tahap awal yang dilakukan yaitu mengambil  data sampel 

pada tanggal 13 Oktober 2018. Terdapat beberapa gamer di Inine kota Malang kemudian 

diambil sebanyak 40 orang sebagai sampel yang termasuk di dalam kriteria inklusi, 

kemudian sampel yang termasuk dalam kriteria harus mengisi informed consent 

kemudian menjawab beberapa pertanyaan yang sudah tercntum pada lembar kuesioner. 

 

A. Distribusi Responden Pada Gamer di Inine Kota Malang 

1. Distribusi Berdasarkan Usia 

Distribusi usia dari 40 responden yang menjadi sampel dari subyek pada 

penelitian ini mulai dari usia 18 tahun sampai 25 tahun. Data terkait mengenai 

rentang usia atau karakteristik usia responden dilihat pada tabel 5.1 sebagai 

berikut : 

Tabel 5.1 Distribusi Responden Berdasaarkan Usia 

No Usia N Persentase (%) 

1 18-20 tahun 9 22,5 

2 21-22 tahun 23 57,5 

3 23-25 tahun 8 20.0 

Jumlah  40 100 

Sumber : Data Primer, 2018 

Berdasarkan data kementrian kesehatan RI yang dikutip dari jurnal 

pendidikan kesehatan rekreasi bahwa karakteristik usia digolongkan sebagai 

berikut masa remaja akhir 17 – 25 tahun ( santika, 2015). 
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2. Distibusi Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan pada tabel 5.2 dapat diambil kesimpulan bahwa distribusi 

responden di Inine kota Malang didominasi oleh laki-laki dengan jumlah 35 

orang dengan presentase sebesar 87,5 % dan perempuan sebanyak 5 orang 

dengan presentase 12,5 % sehingga total dari seluruh reponden sebanyak 40 

orang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 5.2 Distribusi Data Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin N Persentase (%) 

1 Laki-laki 35 87,5 

2 Perempuan 5 12,5 

Jumlah  50 100 

Sumber : Data Primer, 2018 

Resiko perempuan untuk terkena carpal tunnel syndrome lebih tinggi dari 

laki-laki yaitu 3,6 kali lipat lebih besar, berdasarkan rasio antara perempuan dan 

pria untuk memilki perbedaan yang cukup tinggi yaitu 3-10:1 laki-laki 

menunjukan peningkatan kejadian carpal tunnel syndrome secara bertahap 

dengan meningkat sampai usia lanjut, sedangkan wanita memuncak setelah 

menopause, hal tersebut secara umum konsisten dengan konsep bahwa pada 

wanita mungkin ada komponen hormonal dalam penyebab carpal tunnel 

syndrome (Ashworth, 2010). 

3. Distribusi Berdasarkan Lama Bermain 

Berdasarkan pada tabel di bawah dapat dikatakan bahwa responden yang 

bermain game lebih dari 5 jam memiliki persentase paling besar yakni 72,5 % 

dengan frekuensi 29 orang, kemudian persentase kedua yaitu responden yang 

bermain game 3-4 jam dengan persentase 17,5 % dengan frekuensi 7 orang dan 
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persentase paling sedikit yakni responden yang bermain game dengan waktu 1-2 

jam sebesar 10,0 % dengan 4 orang responden dan data responden berdasarkan 

waktu lama bermain dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 5.3 Distribusi Berdasarkan Lama Bermain 

No Waktu N Persentase (%) 

1 1-2 jam 4 10,0 

2 3-4 jam 7 17,5 

3 >5 jam 29 72,5 

Jumlah  40 100 

Sumber : Data Primer, 2018 

Sebuah survei nasional di inggris menemukan bahwa pengunaan mouse 

komputer >20 jam setiap minggu atau 3 jam 20 menit perharinya, mempunyai 

ancaman 2,6 kali  untuk terkena indikasi Carpal Tunnel Syndrome (Fitriani, 

2012). 

4. Distribusi Berdasarkan Jenis Mouse yang Digunakan 

Berdasarkan tabel 5.4 dapat diartikan bahwa responden yang 

menggunakan jenis mouse medium memiliki persentase paling besar yaitu 87,5% 

dengan frekuensi sebanyak 23 orang, kemudian yang menggunakan jenis mouse 

large sebanyak 4 orang dan mouse small sebanyak 1 orang dan data repsonden 

berdasarkan jenis mouse yang digunakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. 

Tabel 5.4 Distribusi Berdasarkan Jenis Mouse 

No Jenis Mouse N Persentase (%) 

1 Small 1 2,5 

2 Medium 23 87,5 

3 Large 4 10,0 

Jumlah  40 100 

Sumber : Data Primer, 2018 
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Berdasarkan ukuran mouse dengan kategori small memiiki ukuran tinggi 

38,1mm/1,5inch, panjang 120,6mm/4,7inch, lebar 58mm(front), 57mm (middle), 

68 (back), kemudian ukuran mouse dengan kategori medium memiliki ukuran 

tinggi 39mm/1,5inch, panjang 125,1mm/4,9 inch, lebar 60,8 mm(front), 61,8 mm 

(middle), 70,4 mm(back), dan ukuran mouse large memiliki tinggi 43mm/1,7 

inch, panjang 131 mm/ 5,2 inch, lebar 62mm(front), 62 mm(middle), 69 mm 

(back) (Thaler, 2018). 

5. Distribusi Berdasarkan Cara Memegang Mouse

Berdasarkan pada tabel di bawah bahwa cara memegang mouse dengan 

teknik finger yaitu yang menyentuh mouse hanya jari-jari dari responden 

memiliki persentase paling tinggi yaitu sebesar 47,5 % dengan frekuensi 19 

orang, kemudia teknik palm dengan persentase 30,0 % sebanyak 12 orang dan 

terahir teknik claw sebanyak 22,5 % dengan 9 orang, data dari responden 

berdasarkan cara memegang mouse terdapat pada tabel sebagai berikut. 

Tabel 5.5 Distribusi Berdasarkan Cara Memegang Mouse 

No Cara Memegang N Persentase (%) 

1 Palm 12 30,0 

2 Finger 19 47,5 

3 Claw 9 22,5 

Jumlah 40 100 

Sumber : Data Primer, 2018 

a) Palm grip Jenis ini merupakan cara memegang mouse dengan menempelkan

seluruh bagian telapak tangan pada permukaan mouse kemudian 

menggerakan mouse dengan cara maju dan mundur mengunakan sebagian 

besar lengan (Willyanto, 2016). 
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b) Finger grip Jenis mouse ini menggunakan dengan empat jari, cara 

penggunaan fingertips ini sangat lincah, cepat dan tepat, pergerakan dari 

mouse hanya mengunakan pergelangan tangan dan sebagian aktifitas tangan 

dilakukan untuk mengangkat mouse (Willyanto, 2016). 

c) Claw grip sama halnya dengan jenis palm grip, tetapi ada perubahan pada 

area jari yang terlihat seperti cakar burung. Claw grip memiliki ketepatan 

pada saat memegang mouse lebih tinggi dari jenis palm grip (Willyanto, 

2016). 

6. Distribusi Data Berdasarkan Nyeri Yang Dirasakan 

Data tingkat nyeri yang dirasakan oleh responden diukur menggunakan 

VRS dengan cara menanyakan langsung kepada responden terkait dengan nyeri 

yang dirasakan pada gamers di Inine kota Malang yang  dapat dilihat pada tabel 

5.6 di bawah ini. 

Tabel 5.6 Distribusi Berdasarkan Nyeri yang Dirasakan 

No Tingkat Nyeri N Persentase (%) 

1 Tidak Nyeri 22 55,0 

2 Nyeri Ringan 15 37,5 

3 Nyeri Sedang 3 7,5 

Jumlah  40 100 

    Sumber : Data Primer, 2018 

 Berdasarkan pada tabel diatas bahwa tingkat nyeri yang dirasakan, 22 

orang merasa tidak nyeri dengan persentase 55,0%, kemudian 15 orang merasa 

nyeri ringan dengan persentase 37,5 %, dan terakhir 3 orang merasakan nyeri 

sedang dengan persentase 7,5 % . 
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B. Uji Analisa Data 

Pada analisis bivariat digunakan untuk mengetahui hasil dari suatu data yang 

telah didapatkan itu bersifat normal atau tidak yang dilakukan menggunakan uji 

Shapiro-Wilk  

1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas dilakukan menggunakan SPSS 16.0 dengan menggunakan 

Uji Sampel Normalitas. 

Tabel 5.7 Uji Normalitas Data 

Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. 

Grip 0,869 12 0,06 

Quisioner 0,852 19 0,07 

Sumber : Data Primer, 2018 

Setelah uji normalitas  menggunakan Shapiro-Wilk karena jumlah 

responden kurang dari 50 orang dan didapatkan nilai 0.869 (p>0,05) dan 

Kueisioner 0.852 (p>0,05), oleh karena itu distribusi data dikatakan normal. 

2. Uji Chi Square  

Uji data statistik Chi-Square digunakan untuk mengetahui apakah cara 

memegang mouse memiliki pengaruh terhadap nyeri carpal tunnel syndrome 

yang dapat dilihat pada tabel 5.8 sebagai berikut. 

Tabel 5.8 Uji Hubungan Chi-Square 

 N df Asymp. Sig 

(2-sided) 

Person Chi-Square 40 14 0.06 

Jumlah 40   

Sumber : Data Primer, 2018 
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Berdasarkan pada tabel 5.8 diatas menunjukkan suatu hasil bahwa 

analisis statistik menggunakan uji Chi-Square diperoleh P=0,06 >0,05 maka 

didapatkan suatu kesimpulan bahwa tidak ada keterkaitan antara cara memegang 

mouse terhadap nyeri carpal tunnel syndrome pada gamers di Inine kota Malang. 


