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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. ORIENTASI KANCAH PENELITIAN 

Kancah penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Kota Semarang, 

karena semua subjek berada di kota tersebut. Penelitian ini dilakukan 

terhadap 20 orang dengan menggunakan teknik sampling bertujuan 

(purposive sampling) yang artinya subjek dipilih secara khusus 

berdasarkan tujuan penelitian, yakni mereka yang mengalami nyeri 

dibagian pundak karena membawa tas ransel. Subjek berusia antara  12 – 

54 tahun dengan jenis kelamin 5 orang perempuan dan 15 orang laki-laki. 

Kegiatan sehari-hari subjek antara lain 1 orang pelajar, 9 orang adalah 

mahasiswa, dan 10 orang pekerja. 

  

B. PERSIAPAN PENELITIAN 

Peneliti menyiapkan beberapa keperluan sebelum penelitian 

dilakukan, antara lain dengan pengenalam alat biofeedback otot, 

penyusunan penilaian nyeri dan permohonan ijin penelitian. Hal tersebut 

dilakukan supaya penelitian dapat berjalan dengan lancar dan terukur. 
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1. Pengenalan Alat Biofeedback Otot 

Peneliti melakukan pengenalan alat biofeedback otot terlebih dahulu 

bersama dengan Siswanto dan Budi (peneliti terapi biofeedback 

sebelumnya) untuk mengetahui bagian serta cara menggunakan alat 

biofeedback otot selama kurang lebih 1 bulan di Laboratium Psikologi 

Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata. Peneliti 

mengambil alat biofeedback otot untuk penelitian pada tanggal 10 

Agustus 2015. 

2. Penyusunan Penilaian Nyeri 

Penyusunan penilaian nyeri dilakukan dengan menggunakan Patient 

Comfort Assesment Guide yang telah diterjemahkan dan disesuaikan 

oleh peneliti. Skala tersebut berisi 11 pertanyaan yang terdiri dari 7 

dimensi tunggal dan 4 multidimensi.  

3. Permohonan Ijin Penelitian 

Peneliti melakukan ijin penelitian melalui inform consent yang telah 

disiapkan untuk subjek penelitian. Selain berisi pernyataan tentang 

kesediaan untuk menjadi subjek penelitian, terdapat juga informasi 

tentang peneliti dan proses penelitian.  

 

C. PELAKSANAAN PENELITIAN 

Pelaksanaan penelitian diawali dengan melakukan rapport kepada 

tiap subjek. Kemudian peneliti memberikan inform consent baik secara 
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lisan dan tertulis, setelah itu peneliti memberikan pengetahuan tentang 

terapi biofeedback. Pengetahuan yang diberikan tersebut antara lain 

mengenai sejarah singkat, bagian, kegunaan dan proses pemakaian terapi 

biofeedback. Lalu subjek dipandu untuk mengisi patient comfort assesment 

guide.  

Terapi biofeedback dilakukan setelah pengisian patient comfort 

assesment guide. Peneliti mulai untuk memasang alat biofeedback pada 

bagian pundak subjek. Subjek diarahkan untuk melihat angka yang tertera 

pada penampil. Angka tersebut adalah ketegangan otot subjek dalam 

keadaan normal. Peneliti mencatat hasil dari angka yang keluar dari 

penampil sebagai data batas otot normal. Kemudian subjek diminta untuk 

menegangkan ototnya secara maksimal sembari melihat angka yang tertera 

pada penampil. Peneliti kembali mencatatkan hasil angka tersebut sebagai 

data batas otot tegang. Terakhir, subjek diminta untuk merilekskan otot 

pundaknya serileks mungkin sembari melihat angka yang tertera pada 

penampil. Peneliti mencatat angka yang tertera pada penampil sebagai data 

batas otot rileks. Proses terapi biofeedback tersebut berlangsung selama 15 

menit. 

Data dari patient comfort assessment guide ditambah dengan ketiga 

data ( batas otot normal, tegang dan rileks) dari alat biofeedback tersebut 

menjadi data pre-test. Pre-test dilakukan antara tanggal 17 - 22 Agustus 

2015, di rumah subjek. Peneliti  - melaksanakan penelitian terhadap 3 – 4 

subjek selama 1 hari.  
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Subjek diberikan penjelasan untuk melatih menegangkan dan 

merilekskan ototnya selama 1 minggu. Selama 1 minggu, subjek juga tidak 

diijinkan menggunakan alat/ obat untuk menghilangkan nyeri. Peneliti 

kembali mengambil data post-test antara tanggal 24 – 29 Agustus 2015 di 

rumah subjek dengan pelaksanaan penelitian terhadap 3 – 4 subjek selama 

1 hari. Proses pengambilan data post-test sama seperti pengambilan data 

pre-test. Data pre-test dan post-test yang sudah didapatkan oleh peneliti 

kemudian dianalisis dengan menggunakan komputer program Statistical 

Package for Social Science (SPSS) versi 16.0 for Windows.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


