
BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode  try out  terpakai,  sehingga data

yang sudah valid  dan reliabel  menjadi  data  hasil  penelitian.  Selanjutnya

dilakukan uji hipotesis terhadap data hasil penelitian tersebut.

1. Uji Deskripsi

Uji tabulasi silang atau crosstab antara jenis kelamin dengan sakit

kepala dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2

jenis kelamin * sakit kepala Crosstabulation

Count

18 3 2 23

6 0 1 7

24 3 3 30

laki-laki

perempuan

jenis kelamin

Total

tension vertigo migrain

sakit kepala

Total

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa  laki-laki

pada penelitian ini  sejumlah 23 orang dan perempuan 7 orang

total  30  partisipan  dalam  eksperimen  ini.  Mayoritas  mereka

menderita  tension  atau sakit  kepala  tegang,  kemudian masing-

masing ada 3 orang menderita vertigo dan migrain. Dilihat dari

hasil tabulasi silang mayoritas responden menderita sakit kepala

tegang dan laki-laki yaitu ada 18 orang.

2. Uji Kepekaan Alat



Dari  hasil  pengujian  kepekaan  alat  diketahui  nilai

sinifikansi dibawah 0.05 sehingga dikatakan alat peka dan dapat

dipakai. Untuk pretst tegang normal diperoleh nilai signifikansi

sebesar 0,000 < 0,05 artinya ada perbedaan signifikan antara pre

test tegang dan normal. Untuk hasil statistik pretest normal dan

rileks  diperoleh  nilai  signifikansi  0,000  <  0,05  artinya  ada

perbedaan sangat signifikan antara pretest normal dan rileks.  Hal

ini  disebabkan  karena  untuk  pre  test  tegang  dan  normal  serta

pretest normal dan rileks adalah karena pengujian dilakukan dari

kondisi rileks ke normal,  kemudian normal ke tegang. Dan ini

disebabkan  karena  untuk  uji  kepekaan  alat,  hasilnya  adalah

sebagai berikut:

Tabel 3

Hasil Uji Kepekaan Alat

Paired Samples Test

-110.043 65.072 11.880 -134.342 -85.745 -9.263 29 .000
pretest tegang -
pretest normal

Pair
1

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

Paired Samples Test

125.320 65.950 12.041 100.694 149.946 10.408 29 .000
pretest normal
- pretest rileks

Pair
1

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

Paired Samples Test

15,277 9,385 1,714 11,772 18,781 8,915 29 ,000
pretest tegang
- pretest rileks

Pair
1

Mean
Std.

Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)



Berdasarkan pada hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada

perbedaan  yang  sangat  signifikan  antara  kondisi  subjek  ketika

dilakukan uji kepekaan alat untuk kondisi rileks dengan normal,

dan kondisi normal dengan tegang. Hal ini menunjukkan bahwa

alat tersebut layak untuk digunakan sebagai alat penelitian ini.

3. Uji Hipotesis

Berdasarkan uji asumsi tersebut diatas, langkah selanjutnya

adalah melakukan analisis data dengan menggunakan teknik uji

beda t-test dan memakai program SPSS.

Tabel 4

Paired Samples Test

2.067 .785 .143 1.774 2.360 14.421 29 .000

.667 .844 .154 .351 .982 4.325 29 .000

.400 .932 .170 .052 .748 2.350 29 .026

3.133 1.570 .287 2.547 3.720 10.932 29 .000

hari 1 - hari 2Pair 1

hari 2 - hari 3Pair 2

hari 3 - hari 4Pair 3

hari 1 - hari 4Pair 4

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

Uji hipotesis menghasilkan nilai signifikansi yang berbeda

dari  hari  ke  hari  pada  hari  pertama diperoleh  nilai  signifikansi

sebesar  0,000  <  0,05  dengan  t  sebesar  14,421  artinya   terapi

Biofeedback EMG berpengaruh untuk menurunkan tingkat sakit

kepala akut dibandingkan sebelum mendapatkan terapi pada hari



pertama percobaan eksperimen dilakukan. Pada hari pertama hasil

sangat signifikan karena nilai signifikansi dibawah 0.05.

Untuk hari kedua diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000

< 0,05 dengan nilai  t  sebesar 4,325 artinya  terapi  Biofeedback

EMG berpengaruh untuk menurunkan tingkat  sakit  kepala  akut

dibandingkan  sebelum  mendapatkan  terapi  pada  hari  kedua

percobaan  eksperimen  dilakukan.  Pada  hari  kedua hasil  sangat

signifikan karena nilai signifikansi dibawah 0.05.

Untuk hari ketiga diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,026

< 0,05 dengan nilai  t  sebesar 2,350 artinya  terapi  Biofeedback

EMG berpengaruh untuk menurunkan tingkat  sakit  kepala  akut

dibandingkan  sebelum  mendapatkan  terapi  pada  hari  ketiga

percobaan eksperimen dilakukan. Pada hari ketiga hasil signifikan

karena nilai signifikansi dibawah 0.05.

Untuk  hari  keempat  diperoleh  nilai  signifikansi  sebesar

0,000  <  0,05  dengan  nilai  t  sebesar  10,932  artinya   terapi

Biofeedback EMG berpengaruh untuk menurunkan tingkat sakit

kepala akut dibandingkan sebelum mendapatkan terapi pada hari

keempat  percobaan  eksperimen  dilakukan.  Pada  hari  keempat

hasil sangat signifikan karena nilai signifikansi dibawah 0.05.

Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hipotesis

diterima. Artinya terapi Biofeedback EMG berpengaruh signifikan

untuk  menurunkan  tingkat  sakit  kepala  akut  dibandingkan

sebelum mendapatkan terapi.



B. Pembahasan

Setelah  dilakukan  uji hipotesis  menunjukkan  nilai  signifikansi

dibawah  0.05  artinya  Terapi  BiofeedbackEMG  berpengaruh  untuk

menurunkan  tingkat  sakit  kepala  akut  dibandingkan  sebelum

mendapatkan terapi.  Jadi dengan demikian hipotesis diterima. Hal ini

menunjukkan  bahwa  Terapi  Biofeedback EMG  berpengaruh  untuk

menurunkan  tingkat  sakit  kepala  akut  dibandingkan  sebelum

mendapatkan terapi.

Hasilpenelitian  ini  mendukung  penelitian  sebelumnya  yang

dilakukan oleh Yucha dan Gilbert (2004), Peper dan Takabayashi (2009)

yang menyatakan bahwa terapi  Biofeedback  efektif untuk sakit kepala.

Selain itu juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Giggins dkk

(2013) yang menyimpulkan bahwa terapi ini efektif untuk mengurangi

sakit kepala.Dalampenelitian ini diperkuat dengan beberapa wawancara

dan keterangan yang dilakukan oleh peneliti,dalam beberapa keterangan

yang  terdapat  di  dalam  quisioner  yang  dibagikan  tertera  bahwa

respondenmengalami  perubahan  saat  merasakan  rasa  sakit  lalu

melakukan  terapi  Biofeedback mereka  mengalami  perubahan

berkurangnya rasa sakit. 

Hal ini juga diperkuat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh

peneliti  kepada responden,  mereka menyatakan bahwa ada perbedaan

setelah mereka melakukan terapi  biofeedback ini  dibandingkan ketika

belum melakukan terapi ini. Terapi ini memberikan manfaat yang besar

kepada responden. Berikut adalah kutipan wawancaranya:

Responden 1: 



 “Ada perubahan di hari pertama saja sudah lebih enakan lalu masuk
dihari kedua rasa sakit itu lebih tidak terlalu terasa padahal biasanya
kalo sakit kepala harus minum obat dulu ini enggak”.

Responden 2: 

“Pertama  dicoba  sakit  banget  apalagi  pas  ditegangin  ototnya  itu
bener-bener  sakit  sampe  kadang  pengen  muntah  tapi  setelah
dirileksin rasanya beda bgt rasa sakitnya kyk seketika hilang walau
pas udah biasanya sakit lagi tapi waktunya jadi gak lama keesokan
harinya langsung enakan dan abis dicoba lagi dihari ke-2 langsung
udah ilang dan bisa dibuat pecicilan lagi ”.

Responden 3:

“Pertama kali percobaan sakit banget sampe malem mau tidur sakit
juga masih sakit bangun tidur juga masih sakit tp sedikit berkurang
tingkatnya  abis  itu  ngelakuin  terapi  lagi  eh  langsung  bisa  kerasa
hampir hilang malah hari kedua mulai masuk agak siangan hilang
sakit kepalanya”.

 Tentang dampak dari terapi biofeedback ini maka responden juga

menyatakan  bahwa   efeknya  juga  signifikan.  Berikut  adalah  kutipan

wawancaranya:

Responden 1:

“Klo di level sakit yang kemaren itu di level 4 ya bisa jadi sampe 2
hari Cuma pas ngelakuin terapi ini abis nyoba terapi ke 2 langsung
sembuh padahal biasanya 2 hari aja itu kadang minum obat, ini engga
pake minum obat langsung enakan setelah terapi ke 2”.

Responden 2:

“Terasa beda sih bedanya biasanya minum obat sakit kepala ini engga,
Cuma ya memang sembuhnya sama sekitar sehari sembuh klo minum
obat kadang minum obat 2 kali sama kyk pas terapi ini juga dilakuin 2
kali”.



Responden 3: 

“Langsung ilang, pas sore-sore itu kan dicoba terapinya trus mlmnya
langsung enakan padahal klo biasanya besoknya baru sembuh jadi
abis bangun tidur baru sembuh ini langsung sore terapi mlmnya sakit
kepalanya gak terasa”.

Jadi  berdasarkan  pada  uraian  tersebut  diatas  dapat  dikatan  terapi

biofeedback ini cukup efektif  dan sangat membantu untuk meringgankan

rasa sakit kepala yang diderita oleh penderita sakit kepala tegang  dari data

diatas rata-rata dari mereka merasakan perbedaan dan juga hal ini diperkuat

dari hasil  penelitian ini yang mendapatkan nilai 0,026 hal ini dinyatakan

signifikan.Lalu diperkuat lagi karena adanya wawancara yang menyatakan

bahwa  rata-rata  responden  mengalami  perubahan  setelah  melakukan

Biofeedback ini, perubahannya lebih kepada lama sakit kepala yang cepat

sembuh daripada sebelum melakukan terapi Biofeedback. Efek Biofeedback

ini memberikan dampak yang sama cepatnya dan kadang justru lebih cepat

daripada  saat  responden  minum  obat  sakit  kepala  sebelum  mengetahui

terapi Biofeedback ini.

Penelitian ini memiliki kelemahan yaitu subjek sendiri diminta untuk

mengenali apakah ia sakit kepala atau tidak, subjek juga yang menentukan

sakit kepala apa yg dia derita hanya dari pengertian sakit kepala yg ada

tanpa  adanya  bantuan  tenaga  ahli  atau  pemeriksaan  ke  dokter  untuk

melakukan  crosscheck.  Jadi  penilaian  sakit  kepala  subjek  penelitian  ini

cenderung  self  report karena  semua  dari  pemahaman  dan  yg  dirasakan

subjek pribadi.


