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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh latihan relaksasi otot

progresif terhadap range of motion leher pada kasus myofascial pain syndrome

otot upper trapezius pada penjahit di kota Alabio. Pengambilan data dilakukan

dua kali yaitu mengukur range of motion leher pada bidang frontal (gerakan

lateral fleksi kanan dan kiri) sebelum melakukan latihan relaksasi otot progresif

dan setelah melakukan latihan relaksasi otot progresif dengan durasi 15-20 menit

yang dilakukan 2 kali dalam sehari selama 14 hari. Jumlah sampel penelitian ini

yaitu 14 orang dari 20 orang populasi. Karakteristik responden dibedakan

berdasarkan usia, jenis kelamin, berat badan, durasi kerja, dan masa kerja. Analisa

data penelitian ini menggunakan uji wilcoxon dengan membandingkan range of

motion leher sebelum diberikan relaksasi otot progresif dengan sesudah diberikan

relaksasi otot progresif.

A. Analisa Univariat

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Diagram 5.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia (Data Penelitian,
2020)
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Berdasarkan diagram diatas didapatkan bahwa dari total 14

responden terdapat 1 orang (7,14%)  yang termasuk dalam tingkat usia

remaja akhir (17-25), 2 orang (14,29%) termasuk dewasa awal (26-35), 4

orang (28,57%) termasuk dewasa akhir (36-45), dan 7 orang termasuk

tingkat usia lansia awal (46-55). Dapat disimpulkan bahwa responden

penelitian ini kebanyakan termasuk dalam tingkat usia lansia akhir dengan

frekuensi 50 persen dari total responden.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Diagram 5.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin (Data
Penelitian, 2020)

Dari diagram diatas menunjukkan bahwa jumlah responden yang

berjenis kelamin laki - laki sama dengan jumlah responden yang berjenis

kelamin perempuan yaitu masing - masing 7 orang.
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3. Karakteristik Responden Berdasarkan Berat Badan

Diagram 5.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Berat Badan (Data
Responden, 2020)

Dari diagram diatas dapat dilihat terdapat satu orang responden

dengan berat badan antara 30-35 kg, 3 orang dengan berat badan antara 36-

40 kg, 2 orang dengan berat badan antara 41-45 kg, 2 orang dengan berat

badan antara 46-50 kg, 2 orang dengan berat badan 51-55 kg, 1 orang

dengan berat badan 61-65kg, 2 orang dengan berat badan 66-70 kg, dan 1

orang dengan berat badan 71-75 kg. Dapat disimpulkan bahwa paling

banyak responden memiliki berat badan antara 36-40kg, yaitu sebanyak 3

orang.

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Durasi Kerja

Diagram 5.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Durasi Kerja (Data
Penelitian, 2020)
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Karakteristik responden berdasarkan durasi kerjanya dalam

diagram diatas menunjukkan bahwa responden kebanyakan bekerja selama

lebih dari 8 jam dalam sehari, yaitu sebanyak 64% dan sebanyak 36%

bekerja ≤8 jam dalam sehari.

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Diagram 5.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja (Data
Penelitian, 2020)

Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa masa kerja dari

responden menunjukkan bahwa sebagian besar sudah bekerja sebagai

penjahit lebih 10 tahun yaitu sebanyak 86% dari total responden.

6. Nilai Rata - Rata Range of Motion Leher Bidang Frontal

Tabel 5.1 Nilai Rata - Rata Range of Motion Leher Bidang Frontal (Data
Penelitian, 2020)

Variabel Jumlah Responden Mean Min -
Max

Pretest Lateral Fleksi Kanan 14 orang 28,29 20 - 40
Postest Lateral Fleksi Kanan 14 orang 30,79 20 - 40

Pretest Lateral Fleksi Kiri 14 orang 28,36 20 - 38
Postest Lateral Fleksi Kiri 14 orang 30,93 25 - 45

Berdasarkan tabel 5.1 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata range of

motion leher gerakan lateral fleksi kanan sebelum diberikan intervensi

relaksasi otot progresif sebesar 28,29 dengan nilai minimum 20 dan nilai
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maksimum 40. Setelah dilalukan latihan relaksasi otot progresif nilai rata

dari range of motion leher gerakan lateral fleksi kanan menjadi 30,79

dengan nilai minimum sebesar 20 dan nilai maksimum 40. Sedangkan nilai

rata - rata range of motion lateral fleksi kiri sebelum diberikan intervensi

relaksasi otot progresif sebesar 28,36 dengan nilai minimum 20 dan nilai

maksimum 38. Setelah dilakukan latihan relaksasi otot progresif nilai rata-

rata range of motion lateral fleksi kiri menjadi 30,93 dengan nilai minimum

25 dan nilai maksimum 45.

Dari nilai rata-rata tersebut diatas dapat menunjukkan bahwa

terdapat peningkatan range of motion leher setelah dilakukan latihan

relaksasi otot progresif dua kali sehari selama 14 hari, baik pada gerakan

lateral fleksi kanan maupun kiri.

B. Analisa Bivariat

1. Uji Normalitas

Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan uji Saphiro Wilk

karena total responden berjumlah 14 orang. Uji normalitas ini dilakukan

untuk mengetahui distribusi data dari penelitian ini.

Tabel 5.2 Uji Normalitas (Data Penelitian, 2020)
Gerakan Pre test Post test

Lateral Fleksi Kanan 0,304 0,081
Lateral Fleksi Kiri 0,536 0,019

Berdasarkan hasil uji normalitas Saphiro Wilk menunjukkan hasil

bahwa data berdistribusi tidak normal dengan nilai signifikansi p≤0,05.

Karena distribusi data tidak normal, maka uji hipotesis yang digunakan

adalah wilcoxon test.
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2. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya

pengaruh setelah diberikan intevensi relaksasi otot progresif terhadap range

of motion leher pada bidang frontal. Pada penelitian ini uji hipotesis yang

digunakan adalah wilcoxon test karena dari hasil uji normalitas

menunjukkan bahwa data berdistribusi tidak normal.

Tabel 5.3 Uji Hipotesis (Data Penelitian, 2020)
Post test - Pre test

kanan
Post test - pre test kiri

Z -1,419b -1617b

Sig. (2-tailed) 0,156 0,106

Berdasarkan hasil wilcoxon test diatas menunjukkan nilai

signifikansi p>0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang

signifikan dari latihan relaksasi otot progresif terhadap range of motion

leher bidang frontal pada penjahit di kota Alabio.


