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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

 Pada bab ini akan dijelaskan hasil penelitian tentang “Pengaruh Post 

Isometric Relaxation Pada Kasus Myofascial Pain Syndrome Upper Trapezius 

Terhadap Peningkatan ROM Neck “yang dilakukan pada santriwati di Ar-Rohmah 

selama 2 minggu. Penelitian dilakukan 3 kali setiap minggunya, dimulai dari 

tanggal 5 februari 2019 sampai dengan 17 februari 2019. Penelitian ini 

menggunakan desain penelitian pre-eksperimental dengan metode one group 

pretest- posttest. Responden penelitian ini sebanyak 26 santriwati yang akan 

diberikan intervensi post isometric relaxation. Usia responden antara 17- 18 tahun. 

Sebelum diberikan intervensi responden melakukan pengukuran range of motion 

neck menggunakan alat ukur goniometer untuk mengetahui rang of motion neck 

responden sebelum diberikan intervensi. Hasil penelitian ini akan menjelaskan 1) 

karakteristik responden 2) memaparkan hasil uji normalitas untuk menentukan 

distribusi data dan mengetahui terjadinya peningkatan range of motion neck 3) 

menganalisis data untuk mengetahui adanya peningkatan range of motion secara 

signifikan.  

A. Karakteristik Responden 

1. Karakteristik Berdasarkan Usia 

Responden penelitian dilakukakn pada 26 santriwati program tahfidz 

di Ar-Rohmah yang memenuhi kriteria inklusi penelitian. Karakteristik 

responden berdasarkan usia dapat dilihat pada diagram berikut :
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1Diagram 5 1 Karakteristik Usia 

(Sumber: Data Primer, 2019) 

 

Berdasarkan diagram 5.1 responden santriwati di Ar-Rohmah memiliki 

karakteristik sebanyak 14 santriwati usia 18 tahun dengan presentase 54%, 

dan sebanyak 12 santriwati usia 17 tahun dengan presentase 46%. Dapat 

disimpulkan bahwa dalam penelitian ini lebih banyak santriwati berusia 18 

tahun yang mengalami myofascial pain syndrome.  

2. Karakteristik Berdasarkan Durasi Duduk 

Karakteristik responden berdasarkan durasi lama duduk santriwati saat 

menghafal Al-Qur’an dapat dilihat pada diagram berikut : 

 

2Diagram 5. 2 Karakteristik Durasi Duduk 

(Sumber: Data Primer, 2019) 
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Berdasarkan diagram 5.2 didapatkan 26 santriwati Ar-Rohmah 

menghafalkan Al-Qur’an selama 6- 8jam/ hari dengan presentasi 100%. 

Dapat disimpulkan bahwa 26 responden dalam penelitian ini menghafal Al-

Qur’an posisi duduk menunduk selama 6- 8 jam/ hari. 

Rata- rata Nilai Range of Motion Neck Sebelum dan Sesudah Intervensi 

Post Isometric Relaxation. Dilakukan pengukuran range of motion neck 

sebelum intervensi post isometric relaxation kemudian dilakukan kembali 

pengukuran range of motion neck sesudah intervensi. Dan didapatkan rata- 

rata nilai range of motion neck dapat dilihat pada tabel berikut :  

1  Tabel 5 1 Rata- rata nilai ROM Neck sebelum dan setelah Intervensi Post 

Isometric Relaxation 

 N Mean Std. Deviation 

ROM Pretest 26 2,23 1,177 

ROM Posttest 26 2,54 ,811 

N; Jumlah data; Mean; rata-rata; Std. Deviation; nilai standar deviasi 

 

Berdasarkan tabel 5.1 didapatkan rata- rata nilai pretest range of motion neck 

sebesar 2,23 yang lebih rendah daripada nilai rata- rata posttest yakni 2,54. 

Peningkatan rata- rata nilai tersebut menunjukkan bahwa intervensi post isometric 

relaxation dapat meningkatkan ROM neck pada responden.  

B. Uji Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan shapiro wilk untuk uji normalitas dikarenakan 

responden dalam penelitian ini kurang dari 50. Peneliti melakukan uji normalitas 

menggunakan program SPSS. Hasil dari uji normalitas dapat dilihat pada tabel 

berikut :  
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2Tabel 5 2 Hasil Uji Normalitas 

 Durasi Duduk Statistic df Sig. 

ROM Pretest 6- 8 Jam 0,797 26 0,00 

ROM 

Posttest 

6- 8 Jam 0,869 26 0,00 

Shapiro- wilk: Statistic= nilai statistic; df= degree of freedom (derajat kebebasan); Sig= nilai 

signifikan.  

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 5.2 diperoleh nilai signifikan 

ROM Pretest 0,000 (P< 0,05) dan nilai signifikan ROM Posttest 0,003 (P< 0,05) 

maka dapat disimpulkan bahwa hasil normalitas menggunakan shapiro-wilk 

menunjukkan distribusi data tidak normal. Dikarenakan data terdistribusi tidak 

normal dapat dilakukan uji hipotesa menggunakan uji wilcoxon.  

3Tabel 5 3 Hasil Uji Hipotesa 

Perlakuan P 

Post Isometric Relaxation 0,033 

Wilcoxon; P; nilai signifikan 

Berdasarkan hasil uji hipotesa pada tabel 5.3 diperoleh nilai signifikan 0,033 

(P< 0.05) maka dapat disimpulkan bahwa hasil hipotesa menggunakan uji 

wilcoxon menunjukkan bahwa H1 diterima. Jadi dapat disimbulkan bahwa 

terdapat pengaruh post isometric relaxation pada kasus myofascial pain syndrome 

upper trapezius terhadap peningkatan ROM neck. 

 

 

 


