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ABSTRAK 
 

Program monitoring rehabilitasi Stroke (MSR) adalah bagian penting 

dalam mengendalikan perkembangan aktivitas pemulihan otak selama perawatan 

rehabilitasi. MSR biasanya dilakukan dengan menggunakan pengamatan manual 

oleh para medis. Namun, itu menunjukkan subjektivitas yang tinggi tergantung 

pada pengamatan dan evaluator, selain itu juga menunjukkan kurang sensitivitas 

mengenai perubahan kecil yang terjadi selama kemajuan rehabilitasi. Banyak 

pasien Stroke telah mengikuti program rehabilitasi namun belum dapat diukur 

secara objektif progresifitas terapinya karena kesulitan untuk memantau kemajuan 

selama rehabilitasi. Karena alasan-alasan tersebut, Electroencephalograph (EEG) 

dapat digunakan sebagai teknologi alternatif untuk memantau proses rehabilitasi 

Stroke. EEG adalah alat yang dapat merekam aktivitas listrik di sepanjang kulit 

kepala, sehingga perubahan kecil terjadi di otak mengenai kemampuan pasien 

selama rehabilitasi kemudian dapat ditangkap. Studi ini mengimplementasikan 

EEG untuk memantau proses rehabilitasi stroke dengan menganalisis parameter 

EEG yang dapat digunakan untuk melihat kemajuan rehabilitasi. Dalam studi ini, 

empat-stroke pasien berpartisipasi dalam program rehabilitasi terapi fisik 

menggunakan metode Bobath pada fungsi tangan, dengan menerapkan modified 

ashworth scale sebagai acuan evaluasi manual. Evaluasi EEG dilakukan pada post-

test dengan pre-test dan post-test dengan bagian tubuh yang sehat, dengan 

menempatkan dua elektroda C3 dan C4 pada kulit kepala pasien dalam setiap 

perawatan. Pada tahap preprocessing, Finite Impulse Response (FIR) digunakan 

untuk filter band EEG. Pembersihan serta filtering artefact menggunakan Cleanline 

dan Artifact Subspace Reconstruction (ASR), sedangkan ICA digunakan untuk 

menguraikan EEG setelah ASR. Data EEG kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga 

pita frekuensi seperti Alpha, Beta High, dan Beta Low. Fitur statistic yang 

digunakan adalah Power Spectral Density (PSD), Power Perscentage (PP), Standard 

Deviasi (STD), dan Mean Absolute Value (MAV). Analisis ini diterapkan pada data 

individu dalam mengevaluasi kemajuan rehabilitasi antara pre-test dengan post-test 

dan post-test dengan bagian tubuh yang sehat dalam setiap perawatan. Hasil 

menunjukkan bahwa fitur yang paling stabil yaitu STD Alpha dan PP Beta Low 

pada channel C4. Hasil latihan mempengaruhi secara signifikan terhadap proses 

rehabilitasi. 

 

Kata kunci: Monitoring Rehabilitasi Stroke, Bobath rehabilitation method,  

electroencephalograph, EEG Statistical Feature, Individual Analysis 
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DEVELOPMENT OF STROKE PATIENT REHABILITATION 

MONITORING WITH METHOD BOBATH TECHNIQUE 

USING SIGNAL EEG 
 

 

 By    : S U Y A S M A D 

 Student Identity Number : 07111850067011 

 Supervisor(s)   : 1. Dr. Adhi Dharma Wibawa, ST., MT 

2. Dr. Diah Puspito Wulandari, ST., M.Sc 

 

 

ABSTRACT 
 

Monitoring stroke rehabilitation (MSR) program is a crucial part in 

controlling the progression of brain recovery activity during rehabilitation 

treatment. MSR usually is done using manual observation by clinicians. However, 

it showed high subjectivity depending on observations and evaluators, besides it 

also shows less sensitivity regarding the small changes that occur during the 

rehabilitation progress. Many stroke patients have joined the rehabilitation program 

but with less result and progress of rehabilitation due to the difficulties to monitor 

the progress during rehabilitation. Due to those reasons, Electroencephalograph 

(EEG) can be used as an alternative technology to monitor the process of stroke 

rehabilitation. EEG is a device that can record electrical activity along the scalp, so 

small changes happen in the brain regarding the patient's capability during 

rehabilitation then can be captured. This study implements EEG for monitoring the 

stroke rehabilitation process by analyzing EEG parameters that can be used to 

seeing the progress of rehabilitation. In this study, four-stroke patients participated 

in a physical therapy rehabilitation program using the Bobath method on hand 

function, by applying a modified ashworth scale as a reference for manual 

evaluation. EEG evaluation is carried out on the post-test with pre-test and post-test 

with healthy body parts, by placing two electrodes C3 and C4 on the scalp of the 

patient in each treatment. In the preprocessing stage, Finite Impulse Response (FIR) 

is used to filter the EEG band. Cleaning and filtering artifacts use Cleanline and 

Artifact Subspace Reconstruction (ASR), while ICA is used to decipher EEG after 

ASR. EEG data is then classified into three frequency bands such as Alpha, Beta 

High, and Beta Low. The statistical features that were used are Power Spectral 

Density (PSD), Power Percentage (PP), Standard Deviation (STD), and Mean 

Absolute Value (MAV). This analysis is applied to individual data in evaluating the 

progress of rehabilitation between pre-test and post-test and post-test with healthy 

body parts in each treatment. The results show that the most stable features are STD 

Alpha and PP Beta Low on the C4 channel. The results of the exercise significantly 

influence the rehabilitation process.  

 

Key words: Monitoring Stroke Rehabilitation, Bobath rehabilitation method, 

electroencephalograph, EEG Statistical Feature, Individual Analysis 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam bahasa medis, stroke disebut Celebro Vascular Accident (CVA) 

atau “serangan pembuluh darah otak”. Stroke terjadi akibat terganggunya suplai 

darah ke otak secara mendadak yang menyebabkan sel-sel saraf otak rusak 

sehingga otak kehilangan fungsinya. Stroke dapat mengakibatkan kematian dan 

penyebab utama kecacatan. Gejala yang timbul sesuai dengan bagian otak yang 

tidak mendapat suplai darah [1].   

Di dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang, penyakit 

stroke menimbulkan beban yang sangat besar karena dampaknya tidak hanya 

dirasakan oleh pasien tetapi juga keluarga pasien [2]. Karena stroke tidak hanya 

menyerang fisik yang menimbulkan kecacatan (disability) namun juga menyerang 

mental pasien maupun keluarga [3]. 

Dampak yang ditimbulkan pasca stroke adalah kondisi disabilitas pada 

pasien, yang meliputi keterbatasan aktivitas sensorik, motorik, kognitif, memori, 

emosi, wicara, koordinasi, keseimbangan dan hilangnya fungsi kemandirian 

pasien dalam melakukan aktivitas sehari – hari [4]. Derajat berat disabilitas stroke 

dan jenis stroke dipengaruhi oleh area dan luas area yang tidak memperoleh suplai 

darah di otak.  

Manifestasi klinis adalah adanya disabilitas dalam melakukan aktivitas 

sehari – hari seperti makan, mandi, toileting, bekerja, memasak, dan aktivitas 

keseharian lainnya. Oleh karena itu intervensi rehabilitasi medis sangat penting 

untuk mengembalikan pasien pada kemandirian mengurus diri sendiri dan 

melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa bergantung pada orang lain [5]. 

Rehabilitasi medis adalah proses terapi yang bertujuan untuk 

memaksimalkan potensi fisik, psikologis, dan sosial pasien [6] [7]. Sejumlah 

penelitian menunjukkan bahwa perawatan intensif dalam periode emas memiliki 

dampak positif menurunkan angka mortalitas akibat stroke [8]. Secara prinsip 
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rehabilitasi medis pada stroke adalah mengusahakan agar sedapat mungkin pasien 

tidak bergantung pada orang lain [9]. 

Salah satu fokus rehabilitasi pada stroke adalah pengembalian fungsional 

motorik. Program ini fokus pada pemulihan fungsi koordinasi motorik yang 

melemah karena gangguan disabilitas dari stroke. Untuk mengatasi problem fisik 

yang berperan adalah program fisioterapi, terapi okupasi dan terapi wicara [9]. 

Proses ini melibatkan serangkaian program dan latihan serta alat bantu dan tenaga 

medis untuk memaksimalkan hasil yang dicapai. 

Salah satu tahapan penting dalam program rehabilitasi adalah monitoring 

atau evaluasi. Tahapan ini dilakukan untuk mengukur efektivitas strategi yang 

diterapkan pada program rehabilitasi menurut parameter tertentu. Umumnya 

metode yang digunakan untuk proses monitoring menggunakan skala standar 

klinis seperti skala MMT, ARAT (Action Rearch Arm Test), Barthel Indeks dan 

sejenisnya [10]. Menurut skala standar klinis, potensi terbesar untuk pulih adalah 

antara bulan ke 2-5 setelah stroke, terkadang hingga bulan ke enam [11]. Namun, 

metode ini kurang sensitif untuk mendeteksi perubahan kecil yang terjadi, padahal 

hal tersebut penting untuk proses monitoring. Selain itu, metode ini memiliki 

unsur subjektivitas yang tinggi, tergantung dari pengamatan penilai [10]. Metode 

ini tentunya memiliki akurasi yang kurang terukur. 

Penggunaan Elektroensefalograf (EEG) bisa menjadi alternatif dalam 

proses monitoring rehabilitasi stroke. EEG adalah alat yang mampu merekam 

aktivitas elektrik di sepanjang kulit kepala. EEG mengukur fluktuasi tegangan 

yang dihasilkan oleh arus ion di dalam neuron otak [12] [13]. Monitoring melalui 

biosignal ini bisa memberikan informasi yang akurat, real time dan sensitif 

terhadap perubahan fungsional motorik pasien stroke. Maka perlu dilakukan 

penelitian lebih mendalam sebelum metode ini bisa diaplikasikan. 

Pada penelitian ini, melakukan perekaman pada pasien rehabilitasi stroke 

menggunakan alat EEG. Perekaman dilakukan untuk mengetahui perubahan pola 

sinyal EEG dari waktu ke waktu secara periodik. Diharapkan hasil yang diperoleh 

dapat digunakan sebagai dasar monitoring rehabilitasi stroke menggunakan EEG. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Banyak pasien stroke yang mengalami adanya kekakuan gerakan 

(spastisitas) telah berpartisipasi dalam program rehabilitasi namun tidak mampu 

menunjukkan hasil pengukuran secara objektif dalam memantau kemajuan selama 

rehabilitasi karena   

1. Penerapan metode terapi dan pengukuran secara medis yang tidak tepat untuk 

mengurangi tingkat kekakuan akibat dampak stroke yaitu memunculkan 

kekakuan gerakan (spastisitas) pada hilangnya fungsi anggota gerak atas 

(upperlimb). Sedangkan metode pengukuran menggunakan skala klinis 

standar, dan dilakukan dengan menggunakan observasi manual. Namun, 

metode ini kurang sensitif untuk mendeteksi perubahan kecil yang terjadi dan 

cenderung subjektif [14]. 

2. Umumnya pengukuran dilakukan di awal dan di akhir rehabilitasi, sedangkan 

progress di setiap latihan tidak ter-monitoring dan pengukuran dilakukan pada 

anggota tubuh yang terkena stroke dengan kondisi anggota tubuh orang sehat 

lainnya. 

Sehingga salah satu proses penting dalam rehabilitasi stroke adalah 

evaluasi atau pemantauan program rehabilitasi berkelanjutan dan penanganan 

terapi [15] tidak terpenuhi. Selain itu metode terapi latihan yang digunakan oleh 

therapies selama proses rehabilitasi juga berpengaruh pada hasil yang ditunjukkan 

oleh skala pengukuran. 

Dengan sinyal EEG, rehabilitasi dapat termonitoring lebih akurat dengan 

memonitor perkembangan sinyal EEG yang terekam saat melakukan pengambilan 

data. Pengukuran dilakukan pada kondisi sebelum latihan (pre-test), setelah 

latihan (post-test) dan kondisi anggota tubuh yang sehat (healthy) pasien itu 

sendiri di setiap terapi.  Sehingga akurasi progress rehabilitasi secara berkala dapat 

termonitoring. Dan dengan menggunakan teknik yang tepat dengan menggunakan 

teknik Bobath, pasien mendapatkan penanganan program rehabilitasi yang 

terbaik. Karena metode Bobath menggunakan prinsip perbaikan postural untuk 

menunjang perbaikan aktivitas fungsionalnya.  
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1.3 Tujuan 

Menghasilkan sebuah metode alternatif untuk mengevaluasi monitoring 

progress rehabilitasi pasien stroke secara berkala dengan teknik Bobath yang 

diukur menggunakan alat Elektroensefalograf (EEG). Sehingga penanganan 

program rehabilitasi yang terbaik serta perkembangan progress rehabilitasi pasien 

stroke termonitoring sesuai target yang dicapai. 

1.4 Batasan Masalah 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik sampling 

Non Probability. Untuk penentuan sampel, peneliti menggunakan teknik sampling 

purposive yaitu melibatkan empat partisipan, dengan studi kasus evaluasi 

monitoring progress rehabilitasi dengan teknik Bobath menggunakan Ashworth 

scale pada pasien stroke iskemik dan terbatas dengan hilangnya fungsi anggota 

gerak atas (upperlimb).  

1.5 Kontribusi 

Penelitian ini memberikan kontribusi yang besar pada program 

rehabilitasi medis pada pasien stroke. Hasil penelitian ini mampu mendorong 

penggunaan Elektroensefalograf (EEG) sebagai metode alternatif dalam 

monitoring dan evaluasi proses rehabilitasi. Penggunaan Elektroensefalograf 

(EEG) bisa memberikan penilaian yang lebih akurat dan real. Sehingga 

mendorong peningkatan efektivitas program rehabilitasi stroke. Secara tidak 

langsung hasil penelitian ini bisa memperbesar kesempatan pasien memperoleh 

penanganan rehabilitasi yang terbaik dan mampu beraktivitas tidak bergantung 

pada orang lain.  
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Kajian pustaka merupakan rangkuman singkat yang komprehensif 

tentang semua materi terkait yang terdapat di dalam berbagai referensi. Bagian ini 

dapat disajikan dalam tampilan diskusi atau debat antar pustaka. Selain itu juga 

dapat menjelaskan tentang teknik, peralatan atau teknologi yang telah digunakan 

dalam penelitian yang akan/sedang dilaksanakan. Uraian yang ditulis diarahkan 

untuk menyusun kerangka pendekatan atau konsep yang diterapkan dalam 

penelitian. Materi yang disampaikan diusahakan dari referensi terbaru dan sumber 

asli, misalkan dari jurnal, seminar, buku, dan sebagainya. 

1.1 Penelitian terkait 

Program monitoring rehabilitasi stroke (MRS) dan metode pelatihan 

merupakan bagian penting dalam proses pemulihan selama perawatan rehabilitasi. 

MSR biasanya dilakukan dengan menggunakan pengamatan manual oleh medis. 

Namun, hal ini menunjukkan subjektivitas tergantung pada pengamatan dan 

evaluator, selain kurang sensitif terhadap perubahan kecil yang terjadi selama 

kemajuan rehabilitasi [16]. Sedangkan metode pelatihan merupakan bentuk 

latihan atau terapi yang dilakukan oleh pasien.  

Beberapa penelitian telah berkontribusi untuk monitoring rehabilitasi 

pasien pasca stroke menggunakan EEG. Umumnya penelitian membandingkan 

sinyal EEG orang sehat dengan sinyal EEG pasien stroke, melakukan monitoring 

sinyal EEG pada pasien stroke sebelum dan sesudah rehabilitasi. Setiawan [17] 

melakukan analisis dengan membandingkan pola EEG antara gerakan tangan 

yang sehat dengan gerakan tangan yang terkena stroke pada pasien yang terserang 

stroke. Dengan membandingkan aktivasi tersebut dengan hasil mendekati aktivasi 

bagian tubuh yang normal menunjukkan bahwa terapi telah efektif [13].  Semua 

hal ini dilakukan untuk menemukan pola dan hasil dari program rehabilitasi. 

Pada penelitian sebelumnya, selama fase rehabilitasi [18], orang sehat 

dapat berfungsi sebagai referensi pengukuran karena memiliki nilai alpha yang 

relatif tinggi, sedangkan pasien stroke cenderung memiliki nilai alpha yang relatif 
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tinggi setelah melakukan latihan atau rehabilitasi. Dan seperti yang dinyatakan 

oleh Kang [19] dengan melakukan latihan terapi, aktivitas saraf lebih dekat 

dengan normal dan sangat membantu dalam pemulihan motorik [20]. Otak akan 

terus menerus dilatih untuk mengontrol sehingga fungsi otak bisa kembali seperti 

semula [21].  

Salah satu fokus proses rehabilitasi merupakan program berkelanjutan 

[5]. Bahwa sebuah rehabilitasi yang berbeda memiliki mekanisme pemulihan 

neuron yang berbeda [22]. Metode pelatihan adalah bentuk latihan atau terapi 

yang dilakukan oleh pasien. Bobath adalah salah satu metode pelatihan untuk 

rehabilitasi [23].  

Dan Evaluasi terhadap pasien paska stroke yang terukur sangat 

dibutuhkan untuk mengetahui perkembangan aktivitas di otak dalam masa 

rehabilitasi. Dalam identifikasi variabel sinyal EEG pada pasien stroke selama 

masa rehabilitasi ditemukan 68% terklaster pada status sehat. Hal ini dimungkinan 

terdapat kesembuhan [24]. Dan dalam pengukurannya diperlukan parameter untuk 

mengamati perkembangan yang terjadi. Pilihan parameter yang digunakan 

sebagai referensi cukup beragam diantaranya feature statistik [25]. Pengutan 

frekuensi alpha dan beta dikaitkan dengan pemulihan fungsi motorik [26]. Serta 

pengukuran dan evaluasi dilakuan pada sisi otak bagian kanan dan kiri yang saling 

memiliki peranan tersendisi [27, 28] . 

1.2 Teory Dasar 

1.3 Stroke   

Menurut WHO [29] secara umum, stroke adalah defisit neurologis 

mendadak karena iskemia atau perdarahan otak lokal. Sebagian besar stroke 

dikaitkan dengan oklusi fokal pembuluh darah otak (stroke iskemik) dan sisanya 

adalah akibat pecahnya pembuluh darah (stroke hemoragik). Dari kejadian 

serangan stroke, delapan puluh persen dari subyek yang menderita stroke selamat 

dari fase akut; 6 bulan kemudian, 85% dari mereka masih mengalami gangguan 

motorik serta defisit neurologis, gangguan komunikasi, gangguan kognitif, dan 

gangguan dalam persepsi visuospatial [30] [31].  
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Berdasarkan prevalensi riskesdas Kemenkes RI, stroke pada umumnya 

diderita oleh orang tua [32], hal ini disebabkan karena proses penuaan 

menyebabkan pembuluh darah mengeras dan menyempit (arteriosclerosis) dan 

adanya lemak yang menyumbat pembuluh darah (atherosclerosis). Tapi beberapa 

kasus terakhir menunjukkan peningkatan kasus stroke yang terjadi pada remaja 

dan usia produktif (15-40 tahun). Pada golongan ini, penyebab utama stroke 

adalah stress, penyalahgunaan narkoba, alkohol, faktor keturunan, dan gaya hidup 

yang tidak sehat [33]. 

1.3.1 Intervensi Rehabilitasi Medis pada Pasien Pasca Stroke 

Rehabilitasi stroke adalah tindakan pemulihan secara medis pada tingkat 

fungsional secara optimal untuk mengurangi dampak disabilitas/handicap 

sehingga memungkinkan berintegrasi dengan masyarakat. Dengan tujuan untuk 

mengembalikan pasien pada kemandirian mengurus diri sendiri dan melakukan 

activity daily living (ADL) atau aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa menjadi 

beban bagi keluarganya [6] [14]. 

1.3.2 Tujuan Rehabilitasi Stroke: 

a. Memperbaiki fungsi motorik, wicara, kognitif dan fungsi lain yang terganggu. 

b. Readaptasi sosial dan mental untuk memulihkan hubungan interpersonal dan 

aktivitas sosial.  

c. Dapat melaksanakan aktivitas kehidupan sehari - hari 

1.3.3 Prinsip Rehabilitasi Pasca Stroke 

a. Dimulai dengan latihan aktivitas yang ringan. 

b. Bertahap menjadi latihan aktivitas yang lebih berat. 

c. Aktivitas latihan bergantung kebutuhan pasien.  

d. Repetisi / diulang. 

1.3.4 Tujuan akhir rehabilitasi stroke adalah  

a. Kemandirian (Independent): Penderita dapat melaksanakan Activity Daily 

Living (ADL) tanpa bantuan dari seseorang, baik berupa instruksi (lisan) 

maupun bantuan secara fisik.  
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b. Perlu bantuan: Penderita memerlukan bantuan seseorang atau alat bantu, 

bantuan bisa berderajat minimal, sedang atau maksimal.  

c. Tergantung: Penderita tidak dapat melakukan aktivitas fungsional, meskipun 

dengan alat - alat bantu. Untuk melakukan AKS mutlak membutuhkan 

bantuan orang lain. 

1.3.5 Activity Daily Living (ADL) 

a. Komunikasi (menulis, mengetik, menelpon, alat komunikasi khusus, dsb) 

b. Self care (berpakaian, makan, mandi, toilet, merawat diri, dsb) 

c. Perangkat keras lingkungan (kunci, kran, saklar, jendela/pintu, dsb) 

d. Mobilitas (mobilitas tempat tidur/kursi roda, naik tangga, berjalan, dsb) 

1.3.6 Fokus dari proses rehabilitasi  

Fokus dari proses rehabilitasi yaitu body functions / structure, activities 

dan participation [34] [35].  

Tabel 2.1. Fokus rehabilitasi stroke menurut ICF 

Old Terminology New Terminology Definition 

Impairment Body 

function/structure 

Physiological functions of body 

system including psychological. 

Structures are anatomical parts or 

regions of their bodies and their 

components. Impairments are 

problems in body function or 

structure. 

Disability Activity  The execution of a task by an 

individual. Limitations in activity 

are defined as difficulties an 

individual might experience in 

completing a given activity. 

Handicap Participation Involvement of an individual in a 

life situation. Restrictions to 

participation describe difficulties 

experienced by the individual in a 

life situation or role. 

 

Pada program rehabilitasi terdapat program jangka panjang dan ada 

program jangka pendek. Program jangka panjang merupakan tujuan utama yang 

ingin dicapai seperti pasien dapat makan. Sedangkan program jangka pendek 
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merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk dapat terwujud tujuan 

utamanya. 

Didalam prosedurnya, paramedis yakni Dokter Spesialis rehabilitasi 

medik, Fisioterapi, Terapi Okupasi, Terapi wicara maupun lainnya terlebih dahulu 

melakukan assessment terhadap pasien. Assessment bertujuan untuk menentukan 

tindakan atau tujuan yang dicapai dalam rehabilitasi. Sehingga paramedis dapat 

menentukan program yang dijalani oleh pasien [36]. Setelah ditentukan tujuan, 

barulah medis membuat program latihan yang dilakukan oleh pasien. Di Setiap 

program yang diberikan bersesuaian dengan kemampuan dari pasien. Sehingga 

menu dan kapasitas program tidak sama antara pasien satu dengan pasien lainnya.  

 

Gambar 2.1 Prosedur rehabilitasi pasien stroke 

Untuk mengatasi problem fisik yang berperan adalah program fisioterapi 

dan terapi okupasi. Keduanya sebetulnya mempunyai kesamaan dalam sasaran, 

dengan sedikit perbedaan bahwa terapi okupasi juga melatih aktivitas kehidupan 

sehari-hari dan melakukan pra-vokasional untuk mengarahkan pasien pada latihan 

kerja bila terpaksa alih pekerjaan [37]. 

Penanganan fisioterapi pasca stroke menjadi mutlak bagi pasien untuk 

dapat meningkatkan kemampuan gerak dan fungsinya. Berbagai metode 

intervensi fisioterapi seperti pemanfaatan electrotherapy, hydrotherapy, exercise 

therapy (Bobath method, proprioceptive neuromuscular facilitation, neuro 

developmental treatment, sensory motor integration, dll) telah terbukti 
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memberikan manfaat yang besar dalam mengembalikan gerak dan fungsi pada 

pasien pasca stroke. 

1.3.7 Exercise therapy Bobath method 

Teknik Bobath pertama kali ditemukan oleh Bertha Bobath, seorang 

fisioterapis. Metode ini juga dikenal dengan sebutan “NDT” Neuro 

Developmental Treatment”. Tehnik ini sering digunakan pada kasus-kasus 

gangguan motorik dan keseimbangan akibat post trauma cerebri dan post 

immobilisasi lama [23].  

Konsep Bobath merupakan suatu pendekatan yang dikenalkan oleh Karel 

Bobath untuk pemecahan masalah dan digunakan untuk melakukan suatu 

pemeriksaan atau penilaian dan pengobatan individu dengan gangguan fungsi, 

gerakan dan kontrol postural karena lesi dari Sistem Saraf Pusat (SSP). 

Bobath adalah jenis modalitas fisioterapi yang bertujuan untuk 

meningkatkan pergerakan dan mobilitas pada pasien dengan kerusakan pada 

sistem saraf pusat (otak dan sumsum tulang belakang). Konsep Bobath terus 

berkembang dalam presentasi individu dengan kondisi neurologis yang berbeda. 

Banyak fisioterapis menggunakan Bobath dalam rehabilitasi pasien dengan 

kondisi neurologis untuk meningkatkan jalur sensorik dan motorik serta 

memfasilitasi gerakan normal dan kontrol motorik. 

1.3.8 Prinsip-prinsip Bobath 

Bobath didasarkan pada kemampuan otak untuk mengadaptasi 

mengubah dan mengatur ulang fungsi kerja sel-sel otak setelah kerusakan 

neurologis. Pendekatan Bobath bertumpu pada sejumlah prinsip yang meliputi: 

a. Pola pergerakan normal 

b. Berfokus pada kualitas gerakan 

c. Normalisasi tonus otot (ketegangan otot) untuk memfasilitasi gerakan aktif 

posisi dan postur dalam berbaring, duduk dan berdiri  

d. Mencegah gerakan kompensasi 

e. Membantu proses pemulihan fungsional secara maksimum untuk 

meningkatkan kualitas kemandirian pasien. 
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Teknik penanganan digunakan agar seseorang tidak bergerak dengan 

aktivitas yang berlebihan dan untuk memberikan umpan balik ke sistem sensoris 

(indera). 

1.3.9 Manfaat Bobath 

Teknik Bobath mendorong seseorang untuk bergerak dengan pola gerak 

normal dan energi yang efisien untuk: 

a. Menormalisasikan tonus otot 

b. Mendapatkan kembali kendali motor 

c. Membuat gerakan lebih mudah untuk dicapai dengan tepat dan diarahkan 

sesuai tujuan 

d. Memperbaiki postur tubuh 

e. Stretching otot yang tegang untuk membantu  mengurangi kontraktur 

f. Meningkatkan kemampuan dengan aktivitas sehari-hari 

g. Meningkatkan kemandirian 

h. Mencapai potensi maksimum 

Pendekatan Bobath juga menekankan pentingnya rehabilitasi dini, 

konsistensi praktik, dan lingkungan yang merangsang untuk mendorong 

pemulihan. Bobath saat ini digunakan untuk mengobati kondisi neurologis 

termasuk: 

a. Cedera kepala 

b. Stroke 

c. Cedera tulang belakang 

d. Cerebral Palsy  

e. Penyakit Parkinson 

Fisioterapi Bobath akan membantu meningkatkan gerakan dan mobilitas 

menggunakan kombinasi teknik yang melibatkan gerakan pasif dan aktif secara 

fungsional untuk mendapatkan independensi fungsional [38]. Fisioterapi Bobath 

akan membantu membuat tugas sehari-hari menjadi jauh lebih mudah dan 

meningkatkan kualitas hidup. 

1.4  Metode Monitoring Rehabilitasi 

Monitoring rehabilitasi merupakan kegiatan pengamatan secara langsung 

terhadap proses rehabilitasi, kegiatan ini mencakup pengukuran serta evaluasi dari 
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proses rehabilitasi. Tahapan ini memiliki peranan penting untuk menilai 

efektifitas proses rehabilitasi berdasarkan bukti kesehatan yang tersedia [39]. 

1.4.1 Metode Monitoring Subjektif 

Ada banyak metode skala standar klinis yang umum digunakan untuk 

monitoring rehabilitasi stroke. Diantaranya adalah berdasarkan review yang 

dilakukan S. Katherine dkk [10], sebanyak 38 metode penilaian yang bisa 

digunakan berdasarkan klasifikasi body functions / structure, activities dan 

participation outcomes. Namun secara patologis, stroke juga menyebabkan 

spastisitas otot [40]. Spastisitas berlebihan, jika tidak diobati, dapat membatasi 

pemulihan fungsional yang mengakibatkan postur abnormal, penurunan rentang 

gerak, kontraktur, dan disertai dengan masalah dengan mobilitas dan rasa sakit 

[41]. 

Kecermatan dalam pengukuran spastisitas klinis sangat perlukan 

meskipun masih bersifat subjektif. Pengukuran spastisitas diperlukan untuk 

menentukan kebutuhan intervensi, untuk mengidentifikasi dampaknya terhadap 

pergerakan, dan untuk mengidentifikasi kemanjuran klinis pengobatan [42]. 

Ukuran Spastisitas yang paling populer adalah skala Ashworth dan Modifikasi 

Ashworth [43] [44]. 

3.1.1 Modified Ashworth Scale 

Untuk menilai kelenturan otot seseorang diperlukan instrument yang 

digunakan salah satunya adalah skala kelenturan atau Scala Ashworth. Instrument 

psikometrik yang digunakan untuk menilai kelenturan otot. Skala ini dimodifikasi 

oleh Bahannon dan smith pada tahun 1987 yang bermula dibuat pada tahun 1964 

oleh Ashwort.  

Perbedaaanya adalah jika skala Ashworth klasik (dikembangkan oleh 

Ashworth) hanya memiliki dua item (tungkai atas dan bawah), menjadikannya 

instrumen dengan keandalan rendah. Namun sebaliknya, skala Ashworth yang 

dimodifikasi mencakup total 5 item, menghasilkan alat yang jauh lebih andal. 

Namun secara skala klinis penilaian ini masih bersifat subyektif walaupun 

disajikan dalam data numerik [45] [46]. Memungkinkan untuk mengukur 

kelenturan secara langsung sebagai nilai utamanya. Ditandai dengan 
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mengevaluasi kelenturan dalam 5 (lima) kategori utama dimulai dari 0 (tanpa 

peningkatan volume) menjadi 4 (empat) (ekstremitas kaku dalam fleksi atau 

ekstensi). Nilai 0 (nol) menunjukkan defisit total peningkatan tonus otot, 

sedangkan nilai spesifik 4 (empat) bahwa bagian yang berpengaruh kaku dalam 

fleksi dan ekstensi ketika bergerak secara pasif.  

Penentuan masing-masing item pada skala adalah subjektif, jadi 

tergantung pada penghargaan pribadi dari profesional yang menerapkan. Sehingga 

menghasilkan skala heteroad yang tidak dapat dikelola sendiri oleh subjek itu 

sendiri atau personel tidak terampil untuk penggunanya.  

Tabel 2.2. Modified Ashworth Scale untuk menilai kelenturan otot 

Nilai Keterangan 

0 Tidak ada peningkatan tonus otot 

1 Sedikit peningkatan tonus otot, dimanifestasikan oleh tangkapan dan 

pelepasan atau dengan resistensi minimal pada akhir rentang gerak 

ketika bagian yang terpengaruh bergerak dalam fleksi atau ekstensi. 

2 Peningkatan tonus otot yang nyata, dimanifestasikan oleh tangkapan 

di kisaran tengah dan resistensi di seluruh rentang gerak, tetapi bagian 

yang terpengaruh mudah dipindahkan 

3 Peningkatan tonus otot, pergerakan pasif sulit 

4 Bagian yang terpengaruh kaku dalam fleksi atau ekstensi 

 

3.1.2 Metode Monitoring Objektif 

Metode monitoring objektif merupakan metode dalam pendekatannya 

lebih ke alat-lat modern, seperti functional magnetic resonance imaging (fMRI), 

transcranial magnetic stimulation (TMS), dan positron emission tomography 

(PET). Teknik ini memberikan informasi penting dalam hal diagnosis dan 

pengambilan keputusan klinis [47]. Alat – alat tersebut memiliki hasil pengukuran 

yang sensitif, namun tidak selalu dapat diakses oleh semua orang karena 

ketersediaan terbatas dan mahal. 

Penggunaan Elektroensefalograf (EEG) bisa menjadi alternatif dalam 

proses monitoring rehabilitasi stroke dengan biaya yang lebih murah, sederhana 

dan portable.  
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3.2 Metode Pengukuran Electroencephalogram (EEG) 

Sebagaimana alat neuroimaging modern, EEG menyediakan perspektif 

tentang perubahan neuroplastic dalam hal pemulihan motorik, sehingga 

memungkinkan untuk menilai efektivitas program rehabilitasi dan memfasilitasi 

pengambilan keputusan klinis. EEG memiliki potensi untuk memaksimalkan 

pemulihan pasien disabilitas motorik dengan mencegah maladaptive plasticity 

dan mendorong pengembangkan intervensi baru untuk memodulasi cerebral 

function [13] [48].  

Electroencephalogram (EEG) adalah instrumen yang digunakan untuk 

mengukur, merekam, memonitor aktifitas elektrik di sepanjang kulit kepala 

melalui penempatan elektroda dikepala [12]. Frekuensi dan amplitudo EEG 

bervariasi, tergantung pada aktivitas otak dan tempat perekaman saat perekaman 

dan pengamatan visual terhadap sinyal EEG sangat sukar mengingat amplitude 

sinyal EEG sangat rendah dan polanya kompleks.  

Ketika otak melakukan suatu aktivitas maka menghasilkan suatu 

gelombang atau sinyal elektrik. Gelombang yang dihasilkan memiliki informasi 

penting [49]. Gelombang otak memiliki jenis yang memiliki informasi yang 

berbeda. Berdasarkan rentang frekuensi, sinyal otak utama terdiri dari alpha, 

theta, beta, delta, dan gamma, [12]. 

 

Gambar 2.2. Macam - macam sinyal otak manusia 
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1. Sinyal Delta (δ),  

Sinyal Delta memiliki rentang frekuensi 0.1 – 3 Hz. Sinyal ini 

muncul dalam kondisi ngantuk dan tertidur lelap tanpa mimpi. Selain itu, tidak 

ada informasi dari luar yang dapat masuk ke otak. Oleh karena itu, Gelombang 

Delta sendiri seringkali diasosiasikan dengan fase regenerasi dan pemulihan diri. 

Lokasi delta band terletak pada bagian frontal pada orang dewasa dan posterior 

pada anak-anak. 

2. Sinyal Theta (θ),  

Sinyal theta memiliki rentang frekuensi 4 – 7 Hz. Sinyal ini muncul saat 

terjadi aktivitas penurunan konsentrasi, kondisi kantuk ringan dan kewaspadaan. 

Bisa juga dikatakan ketika seseorang dalam kondisi sadar yang mulai mengarah 

pada kondisi kantuk. Tanda-tandanya nafas mulai melambat dan dalam. Selain 

orang yang sedang diambang tidur, beberapa orang juga menghasilkan 

Gelombang ini saat trance, hypnosis, meditasi dalam, berdoa, menjalani ritual 

agama dengan khusyu. 

3. Sinyal Alpha (α),  

Sinyal Alpha memiliki rentang frekuensi 8 - 15 Hz. Sinyal ini muncul 

saat terjaga. Aktivitas sinyal alpha terlihat saat mata tertutup dan terbuka. Sinyal 

alpha meningkat saat mata tertutup dan menurun saat mata terbuka. Selain itu, 

sinyal ini berhubungan dengan aktivitas manusia saat relaksasi tanpa perhatian 

dan konsentrasi. Sinyal ini biasanya ditemukan pada area posterior dari kepala dan 

di area occipital otak. 

4. Sinyal Beta (β),  

Memiliki rentang frekuensi 16 - 30 Hz. Merupakan Gelombang Otak 

(Brainwave) yang muncul pada saat seseorang mengalami aktivitas mental yang 

terjaga penuh. Misal ketika melakukan aktivitas sehari-hari dan berinteraksi 

dengan orang lain. Frekuensi beta adalah keadaan pikiran saat ini, missal ketika 

duduk membaca artikel di depan komputer. Selain itu gelombang ini juga 
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mengindikasikan seseorang mengalami kewaspadaan jika frekuensi berada pada 

level yang tinggi. Sinyal beta banyak ditemukan pada bagian frontal dan central. 

5. Sinyal Gamma (γ),  

Memiliki rentang frekuensi 31 - 100 Hz. Gelombang Gamma cenderung 

merupakan yang terendah dalam amplitudo dan gelombang paling cepat. 

Gelombang ini muncul pada saat seseorang mengalami aktivitas mental yang 

sangat tinggi, misalnya sedang berada di arena pertandingan, perebutan kejuaraan, 

tampil dimuka umum, sangat panik, ketakutan, kondisi ini dalam kesadaran 

penuh. 

3.2.1 Standart sistem Perekaman Sinyal EEG 

Dr. Hebert H. Jasper mengusulkan standar sistem internasional 

peletakan electrode – electrode scalp pada manusia yang dikenal dengan istilah 

sistem international 10-20 ini menggunakan standar anatomi tengkorak manusia 

yaitu nasion, inion dan preauricular kanan dan kiri [50]. 

Pengukuran berdasarkan bidang anterior-posterior dibagi menjadi 5 

(lima) bagian dan dilambangkan dengan kode huruf. Bagian 10% pertama dari 

total pengukuran bidang yaitu frontopolar (Fp), sedangkan bagian selanjutnya 

memiliki interval sebesar 20%. Secara berurutan bagian kedua hingga kelima 

adalah frontal (F), central (C), parietal (P) occipital (O). Ilustrasi peletakan 

elektroda berdasarkan bidang anterior-posterior dapat dilihat pada gambar 2.3a 

dimana bagian central hanya digunakan sebagai penanda pada system 10-20 

karena tidak memiliki referensi khusus yang sesuai dengan standar anatomi 

tengkorak manusia.  

Pengukuran kedua berdasarkan bidang central coronal mulai dari 

preauricular kiri hingga kanan. Bagian 10% pertama dari preauricular kiri maupun 

kanan merupakan bagian temporal (T). Bagian kedua yaitu 20% setelah bagian 

temporal baik dari temporal kanan maupun kiri merupakan bagian central (C). 

Sedangkan bagian sentral yang merupakan pertemuan antara temporal kanan dan 

kiri diberi kode central z (Cz). Z dapat diartikan sebagai zero.  



18 

 

Ilustrasi peletakan elektroda berdasarkan bidang koronal dapat dilihat 

pada Gambar 2.b. Pengukuran ketiga berdasarkan pada bidang keliling antara 

bagian tengah frontopolar (Fp) hingga occipital (O). Bagian 10% dari tengah Fp 

merupakan Fp kiri dan kanan. Sedangkan bagian 20% selanjutnya secara 

berurutan adalah bagian inferior frontal, temporal tengah dan posterior temporal. 

Bagian 10% sisa adalah bagian occipital kanan dan kiri. Ilustrasi pengukuran pada 

bidang keliling dapat dilihat pada Gambar berikut. 

 

Gambar 2.3. Metode pengukuran untuk menentukan lokasi electrode berdasarkan system 10-

20 pengukuran bidang anterior-posterior (a), pengukuran bidang central coronal (b), 

pengukuran berdasarkan lingkar tengkorak (c). 

Kode angka pada system 10-20 digunakan untuk menunjukkan posisi 

elektrode tersebut. Kode angka ganjil (1,3,5,7) pada electrode menunjukkan posisi 

electrode berada pada preauricular bagian kiri. Sedangkan kode angka genap 

(2,4,6,8) pada electrode menunjukkan posisi electrode berada pada preauricular 

bagian kanan. Keseluruhan peletakan elektroda berdasarkan system 10-20 dapat 

dilihat pada Gambar berikut. 

 

Gambar 2.4. Sistem Peletakan Elektrode 10-20 
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3.2.2 Prosedur Perekaman 

Secara umum prosedur perekaman data dengan menempelkan elektroda 

di sepanjang kulit kepala mengikuti standar sistem perekaman yakni sistim 

international 10-20. Penempatan elektroda sepanjang cortex sekitar lokasi C3, C4, 

dan Cz sesuai dengan fungsi sensorik dan motorik. Lokasi dekat P3, P4, dan Pz 

berkontribusi pada aktivitas persepsi dan diferensiasi [48].  

Memahami cara menempatkan dan menyesuaikan alat terhadap bentuk 

lingkar kepala sesuai dengan ketentuan penempatan system 10-20. Penanganan 

subject penelitian yang memiliki rambut yang tebal sehingga tidak 

mengganggu/menghalangi electrode/sensor EEG pada kulit kepala tanpa harus 

memotong rambut, yakni dengan mengurai bagian/titik kepala yang ditempati 

sensor EEG tersebut. Dan penempatan/jarak antara komputer/laptop dengan alat 

EEG yaitu 1 – 1.5 meter karena semakin jauh dari jarak tersebut maka pengiriman 

data kurang maksimal. 

Prosedur pemeriksaan / perekaman EEG terbagi atas tiga tahap. 

1. Sebelum Test 

 Menanyakan kesiapan subject dalam menjalankan perekaman. 

 Menanyakan apakah telah mengkonsumsi obat atau kafein 

 Menyampaikan bahwa alat EEG aman dalam penggunaannya  

 Menyampaikan bahwa jika ditengah – tengah perekaman dapat berhenti 

jika merasa ada keluhan. 

 Memastikan kondisi rambut kering dan terbebas dari minyak rambut 

 Peserta diminta untuk duduk dan rileks 

 Pemasangan alat berdasarkan garis tengah (Oz - Cz - FPz) dan (A1 – Cz – 

A2), 

 Memastikan elektroda menempel ke kulit, dengan mengontrol secara 

langsung dan melakukan pengecekan melalui Apps. Jika pada Apps 

menunjukkan indicator gelombang bergerak tidak lurus maka perekaman 

siap melakukan Test   
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2. Selama Tes 

 Peserta diminta untuk rileks selama perekaman 

 Peserta diminta untuk mengikuti perintah yang diberikan oleh team medis 

3. Sesudah Test 

 Jika perekaman sudah selesai, teknisi melepas elektroda. Team 

mengajukan pertanyaan apakah ada keluhan dalam perekaman. Jika 

didampingi tenaga terapis umumnya diberikan terapi relaksasi.   

3.2.3 Ultracortex "Mark IV" with ganglion board 8 channel 

Di dunia penelitian Ultracortex "Mark IV" with ganglion board 8 

channel merupakan alat untuk merekam aktivitas otak memiliki iterasi konstan 

yang dirancang pada sistem openBCI dan open source. Bersifat portable, mudah 

digunakan dan tidak terlalu mahal dibandingkan alat EEG standart kedokteran. 

Alat EEG ini memiliki akurasi pembacaan sinyal EEG yang cukup baik [13] [12] 

[51], mendekati alat EEG standar medis. Jadi hasil pembacaan EEG dari alat ini 

bisa dipertanggungjawabkan. 

Perangkat ini menyediakan data EEG 8 channel dan 250 Hz dan atau 16 

saluran dan 125 Hz data EEG dengan sensitivitas tinggi terhadap artefak gerak 

dan impedansi lebih tinggi. Dalam konteks EEG, penempatan elektroda 

didasarkan pada sistem 10-20 sesuai dengan standar internasional. Dengan pola 

pengiriman data ke komputer melalui device bluetooth dan menggunakan 

elektroda kering sehingga waktu setup menjadi lebih muda dan cepat. Alat EEG 

ini terdiri dari 2 bagian.  

1. Ultracortex "Mark IV" sebagai headset yang terpasang di kepala dan 

2. Cyton board 8 channel sebagai device processing-nya. 
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3.2.4 Ultracortex Mark IV headset  

Head  

 

Gambar 2.5. Ultracortex "Mark IV" Headset with ganglion board 8 channel 

 Kelebihan dari headset Ultracortex “Mark IV” dan openBCI : 

Beberapa kelebihan sebagai berikut 

 Mudah dipasangkan pada kepala partisipan, karena bentuknya yang bisa 

menyesuaikan dengan ukuran lingkar kepala 

 Menggunakan metode invasive, yaitu tanpa harus operasi atau membuka 

tempurung kepala untuk merekam pancaran elektrik yang dikeluarkan 

oleh otak. 

 Proses kalibrasi yang mudah dan cepat, karena jenis elektroda yang 

digunakan menyerupai benda runcing dan bisa menembus rambut yang 

sedikit lebat 

 Aplikasi openBCI yang open source sehingga hemat biaya 

 Aplikasi openBCI mudah digunakan 

 Kekurangan 

 Bentuk elektroda yang berbentuk lebih runcing, menjadi merasa kesakitan 

baik di awal maupun headset terpasang  

 Diawal perekaman, sering terjadi lonjakan amplitude serta lost sinyal. 

Masih belum diketahui kenapa lonjakan dan lost signal bisa terjadi namun 

hanya terjadi beberapa detik seperti yang terlihat pada gambar … grafik 

signal EEG yang ada dalam kotak merak diyakini sebagai lonjakan listrik 

karena kesalahan alat.  

 Lonjakan amplitudo yang tidak wajar diyakini terjadi  
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 Partisipan merasa kesakitan dan penat ketika menggunakan alat ini lebih 

dari 10 menit  

3.2.5 OpenBCI Cyton board  

OpenBCI Cyton Board adalah Arduino dengan processor 32 bit yang 

dirancang sebagai neural interface 8 channel. Alat ini mengimplementasikan 

mikrokontroler PIC32MX250F128B yang memberikan banyak memori local dan 

kecepatan pemrosesan yang cepat. Board dilengkapi dengan pre-flash dengan 

chipKIT ™ bootloader, dan firmware OpenBCI terbaru. Board ini mengambil 

sampel data sebesar 256 Hz. 

 OpenBCI Cyton Board dapat digunakan untuk merekam aktivitas otak 

(EEG), aktivitas otot (EMG), dan aktivitas jantung (EKG). Board ini 

berkomunikasi secara nirkabel ke komputer melalui dongle USB menggunakan 

modul radio RFDuino. Alat ini juga dapat berkomunikasi secara nirkabel ke 

perangkat seluler atau tablet yang kompatibel dengan Bluetooth Low Energy 

(BLE). 

 

Adapun spesifikasi teknis dari OpenBCI Cyton board: 

OpenBCI 32bit Board: 

 8 differential, high gain, low noise input channels  

 Compatible with active and passive electrodes  

 Texas Instruments ADS1299 ADC  

 PIC32MX250F128B microcontroller w/chipKIT™ bootloader (50MHz)  

 RFduino™ Low Power Bluetooth™ radio  

 24-bit channel data resolution  

 Programmable gain: 1, 2, 4, 6, 8, 12, 24 

 3.3V digital operating voltage  

 +/-2.5V analog operating voltage  

 ~3.3-12V input voltage  

 LIS3DH accelerometer  

Gambar 2.6. OpenBCI Cyton Board dan dongle USB untuk komunikasi 
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 Micro SD card slot  

 5 GPIO pins, 3 of which can be Analog 

OpenBCI Dongle:  

 RFD22301 radio module from RFdigital™  

 FT231X USB-to-serial converter from FTDI  

 Can upload code to the OpenBCI board or the dongle  

 Fully broken out and pin-compatible w/ RFduino form factor 

 

3.3 Pengolahan Sinyal EEG 

Pengolahan sinyal merupakan suatu operasi matematik yang dilakukan 

terhadap suatu sinyal EEG sehingga diperoleh informasi yang berguna. Pengelola 

dilakukan mulai dari pre-processing dengan menghilangkan noise hingga data 

dianggap bersih sehingga dapat digunakan analisis. 

3.3.1 Preprocessing 

Secara umum, metode preprocessing yang digunakan dalam mengelola 

data EEG sangat bergantung pada tujuan penelitian. Hal terpenting dari 

preprocessing adalah penghapusan noise artifact dari data EEG.   

3.3.1.1 Metode Finite Impulse Response (FIR) 

Finite Impulse Response (FIR) merupakan proses atau rangkaian yang 

melewatkan pita frekuensi tertentu yang diinginkan dan meredam pita frekuensi 

lainnya dengan menggunakan metode windowing dalam perancangan filter digital 

[52]. FIR memiliki respon impuls yang panjangnya terbatas. Filter digital FIR 

terdiri dari tiga jenis, yaitu lowpass, highpass, dan bandpass. 

Low Pass Filter ini sering disebut dengan Penyaring Lolos Bawah atau 

Tapis Pelewat Rendah. Low Pass Filter  (LPF) merupakan penyaring yang 

melewatkan sinyal Frekuensi rendah dan menghambat atau memblokir sinyal 

Frekuensi tinggi. Dengan kata lain, LPF akan menyaring sinyal frekuensi tinggi 

dan meneruskan sinyal frekuensi rendah yang diinginkannya. Contohnya: setting 

LPF di 10 kHz maka frekuensi 10 kHz ke bawah di loloskan dan frekuensi diatas 

10 kHz disaring (di-filter) atau ditiadakan.  
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High Pass Filter (HPF) adalah fungsi equalizer yang meloloskan frekuensi 

high (tinggi) frekuensi yang kita kehendaki, sehingga frekuensi low (rendah) 

dibawah disaring dan dihilangkan. Contohnya: Setting HPF di 10 kHz maka 

frekuensi 10 kHz ke atas di loloskan dan frekuensi dibawah 10 kHz disaring (di-

filter) atau ditiadakan.    

Band Pass Filter (BPF) adalah filter atau penyaring frekuensi yang 

melewatkan sinyal frekuensi dalam rentang frekuensi tertentu yaitu melewatkan 

sinyal yang berada diantara frekuensi batas bawah hingga frekuensi batas atasnya. 

Dengan kata lain, Band Pass Filter atau Tapis Lolos atas ini menolak atau 

melemahkan sinyal frekuensi yang berada diluar rentang yang ditentukan. Band 

Pass Filter ini mampu melewatkan sinyal pada pita atau “sebaran” frekuensi 

tertentu atau melewatkan sinyal diantara batas frekuensi yang ditentukan. Rentang 

Frekuensi yang berada diantara Frekuensi batas atas (Wh) dan Frekuensi batas 

bawah (Wl) ini biasanya dikenal dengan filter Bandwidth.  

Pada umumnya, Bandwidth didefinisikan sebagai rentang frekuensi yang 

berada diantara dua titik batas frekuensi yang ditentukan (fc), yaitu 3dB dibawah 

pusat maksimum atau puncak resonansi dan melemahkan frekuensi lain yang 

berada diluar dua titik batas ini. Frekuensi yang tersebar luas yang biasanya 

disebut dengan istilah Bandwidth atau BW ini pada dasarnya adalah perbedaan 

antara Frekuensi Cut Off yang lebih rendah (fc Lower) dan poin Frekuensi Cut 

Off yang lebih tinggi (fc Higher). Dengan kata lain, BW = fH – fL. Agar 

Penyaring atau Filter Band Pass ini dapat berfungsi dengan benar, Frekuensi cut 

off Low Pass Filter harus lebih tinggi daripada frekuensi cut off High Pass Filter. 

Band Pass Filter yang ideal juga dapat digunakan untuk mengisolasi atau 

menyaring (filter) frekuensi tertentu yang berada dalam pita frekuensi tertentu, 

misalnya untuk pembatalan derau (noise cancellation). Band Pass Filter umumnya 

juga dikenal dengan second-order filter atau dua kutub, ini dikarenakan Band Pass 

Filter memiliki dua komponen reaktif yaitu kapasitor dalam desain rangkaiannya. 

Satu Kapasitor di rangkaian Low Pass dan satunya lagi di rangkaian High Pass. 

Persamaan yang digunakan pada Band Pass Filter pada dasarnya sama dengan 
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rumus yang digunakan dalam Low Pass dan High Pass Filter. Berikut ini adalah 

Rumus Band Pass Filter. 

f = 1/2𝜋𝑅𝐶                          (2.1) 

Keterangan:  

f  = Frekuensi dalam satuan Hz 

  = 3.14 

R  = Nilai Resistor dalam satuan Ohm () 

C  = Nilai Kapasitor dalam satuan Farad (F) 

 

3.3.1.2 CleanLine 

Noise sinusoidal dapat menjadi artefak yang menonjol dalam rekaman data 

elektrofisiologi yang berasal dari fluktuasi saluran listrik AC (mis. 50/60 Hz line 

noise + harmonics), pemasok daya (misalnya dalam peralatan medis) lampu 

fluorescent dan lain-lain. Penyaringan sinyal yang menonjol pada umumnya tidak 

diinginkan karena pembuatan lubang-pita, dan distorsi yang signifikan frekuensi 

di sekitar frekuensi takik (serta fase distorsi pada frekuensi lain dan Gibbs berdesir 

dalam domain waktu).  

CleanLine adalah plugin EEGLAB yang secara adaptif memperkirakan 

dan menghilangkan artefak sinusoidal dari komponen ICA atau saluran kulit 

kepala menggunakan teknik regresi domain frekuensi (multi-lancip) dengan 

statistik F-Thompson untuk mengidentifikasi artefak sinusoidal yang signifikan. 

Pendekatan ini telah dianjurkan oleh Partha Mitra dan Hemant Bokil [53]. 

Secara singkat, data dilintasi oleh sliding window. Dalam setiap window, 

sinyal ditransformasikan ke domain frekuensi menggunakan FFT multi-taper 

sehingga setiap frekuensi memperoleh Amplitudo kompleks (amplitudo dan fase). 

Dimana regresi multi-taper transform (spektrum) sinyal sinusoidal dapat di atur 

ke spektrum multitaper dari data asli pada frekuensi tertentu, dengan asumsi 

sinusoid deterministik tertanam dalam white noise. Koefisien regresi adalah 

bilangan kompleks yang mewakili amplitudo kompleks (fase dan amplitudo) dari 

sinusoid deterministik. Dari ini, representasi domain-waktu dari sinusoid dapat 

dikonstruksi dan dikurangkan dari data untuk menghilangkan garis. 
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Umumnya, orang tidak tahu frekuensi garis pastinya. Misalnya, di AS, 

kebisingan saluran listrik kisaran pada 60 Hz (atau bahkan memiliki fase konstan 

selama periode waktu tertentu). Untuk menentukannya dapat menggunakan 

Thompson F-Test untuk menentukan signifikansi statistik dari koefisien dalam 

regresi di sekitar lokasi yang diharapkan dari garis untuk frekuensi yang 

memaksimalkan statistik F ini di atas ambang batas signifikansi (mis. P = 0,05). 

Namun hal tersbut dapat diabaikan menggunakan opsi ‘ScanForLines’ 

Namun jika terjadi tumpang tindih (mis. 2-4 detik) pada short window, hal 

ini dapat digunakan untuk memperkirakan frekuensi, fase, dan amplitudo 

komponen noise sinusoidal secara adaptif (yang biasanya berubah selama sesi 

rekaman). Diskontinuitas pada titik tumpang tindih jendela dapat dihaluskan 

menggunakan fungsi sigmoidal. Dimana faktor penghalusan ditentukan oleh 

parameter 'SmoothingFactor' di cleanline (). 

CleanLine dapat menentukan resolusi frekuensi multi-taper dengan 

parameter 'Bandwidth'.  yang merupakan lebar puncak dalam spektrum untuk 

sinusoid pada frekuensi yang diberikan. Secara prinsip penurunan bandwidth 

meningkatkan panjang jendela geser yang diperlukan untuk mendapatkan 

dekomposisi frekuensi yang sesuai.  

Dimana persamaan yang digunakan adalah  

K = 2TW-1                 (2.2)        

 

K = Jumlah lancip 

T = resolusi temporal dalam detik (panjang jendela) 

W = resolusi frekuensi (Bandwidth) dalam Hz 

 

CleanLine memperbaiki T menjadi panjang jendela geser, jadi W 

(Bandwidth) adalah satu-satunya parameter yang diperlukan. Jika opsi 'Verbosity' 

diatur ke 1, maka CleanLine akan menampilkan parameter multi-lancip di baris 

perintah pada pelaksanaan fungsi. 
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3.3.1.3 Automatic Subspace Reconstruction (ASR) 

ASR merupakan salah satu metode untuk membersihkan noise artefak 

dalam jumlah besar pada data yang sifatnya terus menerus secara otomatis. ASR 

efektif dalam menghilangkan artefak yang kuat dan meningkatkan kualitas 

dekomposisi ICA [54]. Dan mampu dalam membersihkan flat-line channel, low 

frequency drift, noisy channels, sort-time burst artifact dan segmen yang tidak 

sepenuhnya dikoreksi dari data EEG.  

 Secara otomatis ASR mengidentifikasi dan menerapkan segmen data 

bersih untuk menentukan ambang batas dalam menolak noise artifact untuk 

merekonstruksi data channel.  

Beberapa parameter yang perlu disesuaikan dalam menggunakan metode 

ASR ini adalah  

- Flat Channel: Batas maksimum garis datar (tidak ada data EEG) yang 

dapat ditoleransi dalam hitungan detik. Jika channel memiliki garis datar 

yang lebih panjang dari (durasi yang diseting), maka channel tersebut kan 

dianggap abnormal sehingga harus dihapus 

- Poor Correlation Channel: nilai ambang korelasi antara kanal satu dengan  

kanal lainnya. Jika suatu channel berkorelasi kurang dari nilai yang 

diperkirakan kuatnya (berdasarkan kanal lainnya), maka kanal tersebut 

dianggap abnormal 

- Highpass: Setting nilai high pass filter 

- Burst Criterion: Cut off nilai standar deviasi untuk menghilangkan 

semburan (kenaikan nilai amplitudo yang tidak normal) melalui algoritma 

ASR. Bagian data yang variasinya lebih besar dari ambang relative 

terhadap data yang dikalibrasi maka dianggap data tersebut hilang dan 

akan dihapus. 

- Line Noise Channel: Jika suatu kanal memiliki noise relative terhadap 

sinyal yang disetting, dalam standar deviasi dari nilai rata-rata maka kanal 

tersebut abnormal 
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- Window Criterion: kriteria untuk menghapus jendela waktu yang tidak 

diperbaiki sepenuhnya. Ini dapat terjadi jika artefak terdiri dari terlalu 

banyak sumber yang tidak berkorelasi secara simultan.  

Chang [55] memberikan penjelasan tenatng konsep dasar ASR bahwa 

segmen data 𝑋𝑡  dapat didekomposisi menjadi komponen laten 𝑆𝑡 menggunakan 

matriks pencampuran 𝑀𝑟 : 𝑋𝑡 = 𝑀𝑟𝑆𝑡. Penolakan artifak dilakukan di ruang 

komponen utama (PC) 𝑌𝑡 =  𝑉𝑡
𝑇𝑋𝑡 =  𝑉𝑡

𝑇𝑀𝑟𝑆𝑡, dan dengan demikian komponen 

laten (𝑆𝑡)𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛 dapat direkonstruksi menggunakan pseudoinverse 

𝑉𝑡
𝑇𝑀𝑟: (𝑆𝑡)𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛 =  (𝑉𝑡

𝑇𝑀𝑟)𝑡𝑟𝑢𝑛𝑐
+  𝑌𝑡 = (𝑉𝑡

𝑇𝑀𝑟)𝑡𝑟𝑢𝑛𝑐
+ 𝑉𝑡

𝑇𝑋𝑡 di mana 𝐴+ adalah 

pseudoinverse dari A. Memproyeksikan (𝑆𝑡)𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛 kembali ke saluran-ruang 

menggunakan 𝑀𝑟 menghasilkan data yang dibersihkan dalam Persamaan. 1. 

Proses ASR terdiri dari tiga langkah:  

a) Mengekstraksi data referensi dari data mentah,  

- ASR secara otomatis memilih bagian bersih dari data EEG berdasarkan 

distribusi varian sinyal. Secara khusus, ASR menghitung nilai channel-

wise root-meansquare (RMS) pada jendela 1 detik, z-skor nilai di semua 

jendela dari setiap saluran individu, mengidentifikasi jendela bersih di 

mana nilai z-skor berada di dalam -3,5 dan 5,5, dan menggabungkan 

windows bersih untuk mendapatkan data referensi 𝑋𝑟. Nilai toleransi, di 

sini kami menggunakan 7,5%, diatur untuk memungkinkan sebagian kecil 

saluran buruk tetap di 𝑋𝑟 jika tidak, kriteria untuk memilih 𝑋𝑟 terlalu ketat 

dan tidak akan ada data referensi yang cukup untuk mengkalibrasi ASR. 

Perlu dicatat bahwa panjang data referensi yang ditemukan akan bervariasi 

sesuai dengan tingkat kebisingan data tersebut. 

b) Menentukan ambang batas untuk mengidentifikasi komponen artefak, dan  

- ASR menerapkan filter IIR data referensi Xr untuk menekan aktivitas 

band-frekuensi tertentu yang biasanya terkait dengan osilasi otak, 

memperoleh �̃�𝑟. ASR menghitung matriks pencampuran Mr yaitu akar 

kuadrat dari 𝐶𝑜𝑣(�̃�𝑟), dan dekomposisi nilai eigen dari Mr untuk 

mendapatkan matriks vektor eigen, Vr dan vektor nilai eigen Dr. Setiap 
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kolom dalam Vr adalah vektor eigen yang sesuai dengan nilai eigen di Dr. 

data diproyeksikan PC ke ruang �̃�𝑟 = 𝑉𝑟
𝑇 . �̃�𝑟 , ASR menghitung mean 𝜇𝑖 

dan standar deviasi σi dari nilai RMS di semua jendela 0,5 detik �̃�𝑟 untuk 

setiap komponen i, dan mendefinisikan ambang penolakan Γi = μi + k · σi 

di mana k adalah parameter cutoff yang ditentukan pengguna. 

c) Menolak komponen artefak dan merekonstruksi data yang dihasilkan.  

- ASR menerapkan dekomposisi nilai eigen ke matriks kovarians diambil 

dari segmen EEG yang disaring melintasi saluran filter-IIR di sepanjang 

sliding window dengan ukuran jendela 0,5 detik dan ukuran langkah dari 

0,25 detik 𝐶𝑜𝑣(�̃�𝑡) = 𝑉𝑡𝐷𝑡𝑉𝑡
𝑇.  

- Filter IIR di sini sama seperti pada langkah (2). Untuk setiap jendela, ASR 

mengidentifikasi apakah 𝑗𝑡ℎ PC (𝑉𝑡)𝑗 dengan varians (𝐷𝑡)𝑗 lebih besar 

dari ambang Γ𝑖 penolakan yang diproyeksikan dari V𝑟  ke  V𝑡: (𝐷𝑡)𝑗 >

∑ (Γ𝑖(𝑉𝑟)𝑖
𝑇(𝑉𝑡)𝑗)

2
𝑖   . Jika ketidaksetaraan berlaku, maka nilai aktivitas 

komponen itu diganti dengan vektor nol:(𝑉𝑡
𝑇𝑀𝑟)𝑡𝑟𝑢𝑛𝑐. Akhirnya, ASR 

merekonstruksi segmen data yang dibersihkan menggunakan persamaan: 

 

(𝑋𝑡)𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛 =  𝑀𝑟(𝑉𝑡
𝑇𝑀𝑟)𝑡𝑟𝑢𝑛𝑐

+ 𝑉𝑡
𝑇𝑋𝑡             (2.3) 

 

3.3.1.4  Independent Component Analisis (ICA) 

Hal mendasar dalam penelitian signal EEG adalah menemukan 

representasi data multivariat yang sesuai sebagai transformasi linear dari data asli. 

Hal tersebut memerlukan metode transformasi linear yang meliputi analisis 

komponen utama, analisis faktor, dan pengejaran proyeksi. Analisis komponen 

independen (ICA) adalah metode yang dikembangkan untuk menemukan 

representasi linier dari data non-Gaussian sehingga komponen-komponen tersebut 

secara statistik independen, atau se independen mungkin [56]. 

ICA diperkenalkan oleh hyvarinen [57], sebuah metoda untuk 

memisahkan komponen sinyal sumber (asli) dari pengggabungan sinyal-sinyal 

sumber melalui mekanismen perekaman dari sejumlah sensor (alat) perekaman. 
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Input dari ICA adalah sinyal mixture sinyal sumber. ICA dapat digunakan untuk 

memperbaiki sinyal campuran yang mengandung noise dan artefak dengan 

menggunakan nilai kurtosis dan variance of variance komponen pembentuk sinyal 

campuran. Komponen sinyal yang bukan noise dan artefak kemudian 

direkonstruksi kembali menjadi sinyal campuran bebas noise dan artefak. 

ICA memodelkan data dalam bentuk linear, seperti yang terlihat pada 

persamaan (2.3), dimana A merupakan mixing matrik, s merupakan vector yang berisi 

source atau independent compoenent (IC) dan x merupakan sinyal hasil campuran. 

𝑥 = 𝐴𝑠                             (2.4) 

Untuk mencari sumber s maka diperkenalkan matrik W yaitu matrik inverse dari 

A, sehingga dapat dibentuk persamaan (2.4) 

𝑠 = 𝑊𝑥                             (2.5) 

karena matrik W ataupun A tidak diketahui maka nilai dari matrik W perlu 

diestimasi. Non-gaussian merupakan tolak ukur untuk mencari W. Apabila nilai non-

gaussian dari W dan x besar maka source akan lebih independent. Untuk nilai non-

gaussian digunakan fungsi negentropy pada persamaan (2.5) 

𝐽(𝑦) =  [𝐸{𝑥𝑔(𝑊𝑇𝑥)} − 𝐸{𝑔′(𝑊𝑡𝑥)}]2                               (2.6) 

 

3.3.1.5 Pengelolaan pre-processing menggunakan EEGLAB 

EEGLAB adalah tools Matlab untuk memproses signal EEG, MEG, dan 

data elektrofisiologis lainnya.  Menyediakan antarmuka grafis interaktif bagi 

pengguna (GUI) sehingga lebih fleksibel dan interaktif memproses high-density 

EEG dan data otak dinamis lainnya. EEGLAB mampu menggabungkan analisis 

komponen independen (ICA), analisis waktu / frekuensi, rejection artefak, 

statistik terkait peristiwa, dan beberapa mode visualisasi berguna dari rata-rata dan 

data uji tunggal.  

EEGLAB menyediakan documentasi yang dapat dipelajari melalui 

(http://www.sccn.ucsd.edu/eeglab/) dibawah lisensi public GNU, bersifat open 

source, non komersial, disertakan data sampel serta tutorial dan dokumentasi yang 

http://www.sccn.ucsd.edu/eeglab/
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cukup luas. Hal tersebut menjadi pilihan bagi peneliti untuk menggunakannya 

baik untuk preprocessing maupun proses analisis [58] [59].  

3.3.2 Prosesing signal EEG 

Prosessing merupakan sebuah tindakan pengolahan sinyal berdasarkan 

batasan tertentu sehingga diperoleh fitur yang sesuai dengan tujuan yang dicapai. 

Proses tersebut menggunakan metode sebagai acuan, sehingga mempermudah 

memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan.  

3.3.2.1 Band filter 

Band filter merupakan batasan untuk melewatkan frekuensi yang relatif 

tidak berkurang pada band tertentu atau penyebaran frekuensi. Band filter 

diperlukan untuk menemukan frekuensi dan fitur sinyal yang sesuai. Dalam hal 

ini sinyal EEG yang diperlukan adalah sinyal dengan frekuensi alfa (8-13Hz), beta 

rendah (13-17 Hz), dan beta tinggi (18-30 Hz). 

Salah satu metode untuk menemukan frekuensi tersebut menggunakan 

Infinite Impulse Response (IIR). Filter IIR merupakan salah satu tipe dari filter 

digital yang dipakai pada aplikasi Digital Signal Processing (DSP) [60]. 

Keuntungan filter IIR antara lain adalah membutuhkan koefisien yang lebih 

sedikit untuk respons frekuensi yang curam sehingga dapat mengurangi jumlah 

waktu komputasi. Sederhananya output filter merupakan fungsi dari kondisi input 

sekarang, input sebelumnya dan output di waktu sebelumnya. Konsep ini 

kemudian lebih kita kenal sebagai recursive filter, yang mana melibatkan proses 

feedback dan feed forward. Dalam bentuk persamaan beda yang menghubungkan 

input dengan output dinyatakan seperti persamaan (1) berikut ini.. 

 

𝑦[𝑛] =  ∑ 𝑎𝑙𝑦[𝑛 − 𝑙] + ∑ 𝑏𝑘𝑥[𝑛 − 𝑘]

𝑀

𝑘=0

               (2.7)     

𝑁

𝑖−1

 

dimana: 

- {bk} koefisien feed forward 

- {al} koefisien feed back 

- banyaknya (total koefisien) = M+N+1 

- N ditetapkan sebagai orde filter IIR 
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Chebyshev adalah  konfigurasi  standar  dari  filter  rekursif  yang  banyak 

digunakan  baik  dalam  bentuk  analog  maupun  digital.  Dalam  aplikasinya,  

filter  yang  dibutuhkan dan  akan  direalisasikan  memiliki  karakteristik  sedekat  

mungkin  dengan  bentuk  idealnya  karena sulit  merealisasikan  filter  yang benar-

benar  ideal. Karena itu digunakan aproksimasi filter, yaitu proses mendapatkan 

fungsi transfer filter yang memenuhi spesifikasi filter yang dibutuhkan. Respon 

Chebyshev untuk mendapatkan sebuah roll-off yang curam dengan membiarkan 

adanya ripple pada respon frekuensi. Dari letak ripple-nya, maka ada 2 tipe filter 

Chebyshev, yaitu filter Chebyshev type 1 memiliki ripple pada passband 

sedangkan tipe 2 memiliki ripple pada stopband. Filter Chebyshev sering 

digunakan pada bank filter, dimana sinyal frekuensinya lebih penting daripada 

penguatan konstan. 

3.3.2.2 Ekstraksi fitur 

Ekstraksi fitur dilakukan untuk mendapatkan sebuah fitur sebagai 

referensi dalam mengidentifikasi atau menganalisis perubahan fungsi motorik, 

khususnya dalam menginvestigasi pola sinyal EEG motorik. Hal ini dikarenakan 

pemilihan fitur akan menentukan pola EEG ketika seseorang melakukan gerakan 

dan ketika sedang relax. Langkah tersebut dilakukan setelah memperoleh Band 

Frekuensi yang ditentukan seperti (alpha, Beta low dan Beta High). Salah satu 

metode dalam menentukan parameter menggunakan domain frekuensi dan 

domain waktu.  

a. Fitur Domain Frekuensi  

Fitur Domain Frekuensi (FDF) digunakan dalam kondisi seperti 

penyaringan, penguatan dan pencampuran diperlukan dan sangat berguna 

menciptakan pola gelombang yang diinginkan seperti pola bit biner 

komputer. Fitur Domain Frekuensi (FDF) menggunakan fitur power yakni Power 

spectral density (PSD) dan Power percentage (PP).  

Secara umum, fungsi PSD ditunjukkan dalam persamaan (1). PSD 

menunjukkan kekuatan variasi (energi) sebagai fungsi frekuensi karena 
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menambah daya pada setiap interval frekuensi. PSD adalah hasil dari varian 

Fourier transform nilai kuadrat berdasarkan perhitungan algoritma FFT. 

𝑃𝑆𝐷 =  
|𝑋𝑛|2

𝑓
= (

(𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑜)2

𝐻𝑧
)                                 (2.8) 

 

Power Persentase (PP) adalah perbandingan nilai PSD pada setiap 

interval dengan nilai keseluruhan channel, sehingga membuat persentase dari total 

daya relatif. 

𝑃𝑃∝ =
∑ 𝑆(𝑓)𝑓∝

∑ 𝑆(𝑓)
𝑓2
𝑓=𝑓1

, 𝑓∝ ∈ [8,12]                                     (2.9) 

PP∝ adalah akun persentase daya dalam pita frekuensi alfa, dan S (f) 

adalah akun PSD. 

 

b. Fitur Time Domain 

Analisis domain waktu digunakan untuk investigasi pola sehingga 

memperoleh parameter fitur serta memberikan perilaku sinyal EEG dari waktu ke 

waktu. Dari perubahan amplitudo dalam seri waktu EEG, dapat diamati stimulasi 

respon otak. Fitur time domain merupakan fitur statistik yang berkorelasi positif 

dengan perubahan amplitudo dalam data EEG. Fitur statistik yang berkorelasi 

antara lain Standar Deviasi (STD), Mean Absolut Value (MAV), max, mean, 

median, 1st quartile, varian, kurtosis, min, mode, range, dan skewness. Pada Fitur 

Time Domain pada penelitian ini adalah Mean Absolut Value (MAV) dan Standar 

Deviasi (STD) dimana terdapat pola yang sangat jelas bahwa tegangan akan turun 

ketika seseorang sedang melakukan gerakan, merencanakan dan membayangkan 

melakukan gerakan [61]. Dan Mean Absolut Value (MAV) adalah nilai absolut 

dari Mean [62] dengan persamaan   

𝑀𝐴𝑉 = |
∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
|                                                (2.10) 

Xi adalah nilai absolut 

N adalah jumlah sampel nilai  
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Standar Deviasi atau simpangan Baku adalah nilai statistik yang 

digunakan untun menentukan bagaimana data dalam sampel di didistribusikan 

dan seberapa dekat masing-masing titik data dengan mean. Simpangan baku juga 

menyatakan keragaman sampel dan dapat digunakan untuk memperoleh data dari 

suatu populasi. Secara umum persamaan SD ada dalam persamaan 

𝑆𝑇𝐷 = √∑(𝑋𝑖 − �̅�)
2

𝑛 − 1
                                         (2.11) 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Secara umum metode penelitian ini dibagi menjadi empat tahapan yaitu 

tahap persiapan, rehabilitasi, pengambilan data, pengolahan data, dan evaluasi 

data. Tahapan tersebut bertujuan memberikan gambaran secara jelas langkah – 

langkah dalam melakukan penelitian. Dan dapat digambarkan tahapan metodologi 

penelitian tersebut dengan gambar sebagai berikut. 

 

Gambar 3.7. Gambaran Umum Alur Penelitian 

3.1 Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian merupakan rangkaian tahapan perencanaan sebelum 

melakukan penelitian. Dengan perencanaan yang baik akan memberikan hasil dan 

kemudahan dalam melakukan penelitian. Adapun tahapan persiapan terdiri dari 

studi literatur, eksplorasi hardware dan software, uji olah data, penentuan team 

dalam penelitian, penentuan lokasi pengukuran, pemilihan partisipan dan 

pemilihan uji. Persiapan penelitian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :     

  

 

Gambar 3.8. Tahapan Persiapan Penelitian 
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3.1.1 Studi literature  

Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis mencari dan memperoleh 

referensi dari berbagai sumber seperti membaca paper peneliti terdahulu, 

berdiskusi, workshop dan pelatihan yang sesuai dengan tema penelitian. Penulis 

berupaya terus untuk memperoleh literature sehingga dapat diterapkan dalam 

penelitian tersebut mulai dari dunia kesehatan, biomedical, signal digital hingga 

bagaimana memproses data. 

Karena dengan adanya literature yang memadai memberikan kemudahan 

bagi penulis untuk dijadikan rujukan dalam penelitian, baik sekarang maupun 

pada penelitian selanjutnya.  

3.1.2 Uji olah data 

Dalam uji olah data ini, penulis berusaha memahami data yang digunakan 

dalam penelitian ini seperti tipe data, alur pengolahan dan penanganan data. 

Meskipun sebatas simulasi dari data yang pernah digunakan oleh peneliti 

sebelumnya. Hal ini sangat menunjang penulis untuk dapat merencanakan di 

dalam mengolah data. 

3.1.3 Explorasi Hardware dan Software (Tools) 

Explorasi hardware dan software disini terdiri dari 3 macam yakni hardware 

digunakan untuk uji terapi, alat untuk merekam data dan software untuk pengolahan data. 

Hardware/alat untuk uji terapi/latihan penulis dan team medis menggunakan gelas bening 

berbahan plastic agar tidak mudah pecah saat latihan dengan design sederhana seukuran 

genggaman tangan pada body gelas. Hardware ini dipilih karena secara umum dalam 

latihan melakukan gerakan menggenggam maupun menggunakan bola sebagai media 

latihan, namun pada kesempatan ini menerapkan langsung pada object yang sering 

digunakan dalam sehari – hari. 

Adapun spesifikasi gelas tersebut adalah  

- Model  : Bening Transparant 

- Material  : Mika Plastik Abs Food Grade  

- Dimensi  : Diameter Atas 8 cm, Diameter Bawah 7 cm,  

    Tinggi 11.5 cm dan Ukuran 500 ml 
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Gambar 3.9. Media gelas untuk latihan dan uji terapi 

Sedangankan hardware untuk perekaman data peneliti menggunakan alat 

EEG produk dari OpenBCI (Open Source Brain-Computer Interface). Alat ini 

dipilih karena mampu mengakomodir kebutuhan penelitian terhadap area motor 

cortex. Alat ini bersifat portable, mudah digunakan dan tidak terlalu mahal 

dibandingkan alat EEG untuk standar kedokteran. Pemilihan channel pada alat ini 

bisa dirubah-rubah sesuai kebutuhan.  

Penulis melakukan pemasangan serta memahami posisi electrode sensor 

pada hardware (Ultracortex Mark IV) dan fungsi masing-masing komponen yang 

digunakan. Melakukan simulasi perekaman data terhadap non subject penelitian 

serta percobaan terhadap subject penelitian.  

Memahami cara menempatkan dan menyesuaikan alat terhadap bentuk 

lingkar kepala sesuai dengan ketentuan penempatan system 10-20. Penanganan 

jika subject penelitian memiliki rambut yang tebal sehingga tidak 

mengganggu/menghalangi electrode/sensor EEG pada kulit kepala tanpa harus 

memotong rambut, yakni dengan mengurai bagian/titik kepala yang ditempati 

sensor EEG tersebut. Dan penempatan/jarak antara komputer/laptop dengan alat 

EEG yaitu 1 – 1.5 meter karena semakin jauh dari jarak tersebut maka pengiriman 

data kurang maksimal. 

Untuk software pengolahan data, penulis belajar mengoperasikan dan 

memahami alur aplikasi OpenBCI sehingga didalam pengambilan data dapat berjalan 

sesuai rencana. Disamping itu juga penulis mempelajari pengoperasian Matlab dan tools 

lainnya karena digunakan sebagai pengolahan data.  

3.1.4 Lokasi Penelitian  

Penelitian dilakukan pada “Asya Physiotherapy Center” sebuah tempat 

pelayanan Fisioterapi yang memiliki izin praktek mandiri di Mojokerto yang 

beralamatkan di Dusun Gedang RT/RW 05/09 Desa Mlirip Kec. Jetis Kab. Mojokerto. 
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Alasan pengambilan di tempat tersebut adalah :  

 Tenaga medis yang memahami tentang teknik Bobath 

 Meringankan beban pembiayaan terapi pasien yang tidak mampu  

 Kemudahan akses untuk memperoleh data pasien 

Hal ini ditindak lanjuti dengan pengiriman Surat permohonan 

pengambilan data di tempat tersebut dengan Surat Permohonan Ijin Penelitian dan 

Bantuan Data dengan Nomor B/75250/ITS.VI.3.1/PN.01.00.00/2019 tanggal 12 

September 2019. 

3.1.5 Tim Penelitian 

Team penelitian dibagi menjadi dua yaitu team akademis dan tema medis. 

Team akademis yang selalu memberikan bimbingan dan arahan didalam 

melakukan penelitian sedangkan team medis merupakan tim yang secara langsung 

dalam pengumpulan data. 

3.1.5.1 Team Akademis 

1) DR. Adhi Dharma Wibawa, ST., MT. 

Dosen Pembimbing I. 

2) DR. Diah Puspito Wulandari, ST., M.SC 

Dosen Pembimbing II 

3.1.5.2 Team Medis 

1) dr. Wardah Rahmatul Islamiyah, S.Ps 

sebagai Dosen Pembimbing III dan Ahli Neurologi Unair. 

2) Ftr. Putri Sukmah Rahayu   

sebagai Tenaga medis Physiotherapy (Asya Physiotherapy Center) 

3.1.6 Pemilihan Partisipan 

Pentingnya pemilihan partisipan bertujuan agar data yang diperoleh pada 

proses pengambilan data dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini 

kami bekerjasama dengan Asya Physiotherapy Center Mojokerto dengan 

ketentuan yang diterapkan dalam penerapan partisipan:  

1) Partisipan merupakan pasien pasca stroke iskemik yang sedang menjalani 

proses terapi, tidak ada pengkhususan terhadap penyebab stroke yang dialami 

pasien 
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2) Partisipan mengalami terbatas hilang / berkurangnya fungsi anggota gerak atas 

(upperlimb) secara sempurna pada gerakan yang diperintahkan (hemiparesis), 

tidak ada pengkhususan harus terbatas gerak kanan atau kiri saja. 

3) Dalam melakukan pengukuran / perekaman data menggunakan  alat EEG, 

partisipan dalam kondisi kesehatan yang stabil. 

4) Mampu berkomunikasi dan memahami dengan baik, dengan medis serta 

peneliti. 

5) Tidak membatasi umur dan jenis kelamin 

6) Tanpa paksaan dari pihak manapun dalam mengikuti penelitian. 

7) Adanya batasan jumlah partisipan yakni maksimal 4 partisipan 

Penentuan partisipan didapat melalui assessment yang dilakukan oleh tim 

medis (physiotherapist). Assessment dilakukan terhadap pasien yang datang untuk 

terapi ke Asya Physiotherapy Center atau home visite yang dilakukan oleh tim 

medis. Jika memenuhi kriteria secara inklusif maka tindakan berikutnya yakni 

terapis dan peneliti menawarkan kesempatan kepada patient untuk menjadi 

partisipan dalam penelitian.  

Pasien memperoleh penjelasan prosedur rehabilitasi dalam penelitian 

meliputi tujuan penelitian, apa saja yang dilakukan pada pasien dan hak pasien 

selama penelitian. Dengan mengisi informed consent yang berisi gambaran 

singkat prosedur penelitian dan formulir keikutsertaan yang menyatakan mereka 

mengikuti penelitian ini tanpa ada paksaan dari pihak lain dan menandatangani 

form consent tersebut sebagai bentuk persetujuan.  

Adapun hak yang diberikan kepada pasien adalah ketentuan semua biaya 

rehabilitasi selama proses penelitian di tanggung oleh peneliti. Pasien dapat 

berhenti sewaktu-waktu dari penelitian. Dan pasien diberikan penjelasan tentang 

prosedur penelitian rehabilitasi serta bagaimana proses pengambilan data EEG 

sejak pertama kali ketika sebelum menyetujui menjadi partisipan. Sehingga pasien 

sudah mengetahui alur rehab yang dijalani sehingga lebih nyaman, tidak merasa 

terpaksa dan tertekan dari pihak lain.  Dan proses tersebut dapat digambarkan 

seperti gambar dibawah ini serta form consent terdapat pada lampiran.  
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Gambar 3.10. Prosedur pemilihan subject 

Adapun subject yang telah bersedia untuk menjadi subject 

penelitian yakni 

1. Bu Wiwik xxxxxx  (Px_1)  

Jenis Kelamin  : Perempuan  

Usia   : 75 Tahun 

Pekerjaan   : Ibu Rumah Tangga 

2. Pak Sunxxxxx (Px_2) 

Jenis Kelamin : Laki – laki 

Usia   : 64 Tahun 

Pekerjaan   : Pensiunan Pabrik Gula 

3. Pak Jamxxxxx  (Px_3) 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Usia   : 56 Tthn 

Pekerjaan  : Pensiunan Karyawan Swasta 

4. Bu. Xxxxxx ani (Px_4) 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Usia  : 65 

Pekerjaan  : Ibu Rumah tangga 
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3.1.7 Pemilihan Uji 

Dalam pemilihan uji penulis bersama team menentukan bahan uji 

terhadap subject penelitian, yakni berapa lama pengambilan data, berapa banyak 

dalam pengambilan data dan gerakan apa untuk dipakai uji sehingga 

meminimalisir gerakan tambahan pada pasien stroke. Hal ini diujikan terhadap 

non partisipan (orang sehat) dan partisipan penelitian.  

3.1.8 Waktu dan durasi pengambilan data 

Untuk durasi rehab hal ini ditangani sepenuhnya oleh tim medis, 

sedangkan pengambilan data dilakukan sebelum latihan dan sesaat latihan 

berakhir. Hal ini dilakukan untuk dapat dibandingkan antara sebelum latihan 

(bagian tubuh normal dan stroke) dan sesudah latihan (bagian tubuh yang terkena 

stroke). 

Sedangkan durasi pengambilan data dilakukan setiap waktu pengambilan 

yaitu 10 detik pertama relax kemudian 120 detik diperintahkan untuk melakukan 

gerakan yang diperintah dan 10 detik terakhir adalah relax. Dan dapat 

digambarkan pada gambar dibawah ini.  

 

Gambar 3.11.  Metode waktu pengambilan atau perekaman data 

Keterangan : 

a. Kegiatan relax, tidak melakukan apa-apa dan menunggu perintah melakukan 

gerakan. Kegiatan ini berlangsung selama 10s (detik). 

b. Menjalankan Perintah gerakan functional (Exercise) yang diberikan arahan 

oleh fisioterapis sampai ke detik 120. 

c. Kegiatan relax, tidak melakukan apa-apa menunggu waktu pengukuran telah 

selesai. Kegiatan ini berlangsung selama 10s (detik) pada detik terakhir. 
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3.1.9 Gerakan uji 

Gerakan uji merupakan gerakan yang diperintahkan oleh tim medis 

terhadap patient selama 120 detik. Gerakan uji ini juga digunakan pada bagian 

tubuh yang normal dan pengambilan data sebelum melakukan latihan. Adapun 

gerakan tersebut adalah menggenggam gelas dan meregangkan gelas secara 

continue. Adapun gerakan tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini, dimana 

gambar (a) merupakan gerakan menggenggam gelas sedangkan gambar (b) 

merupakan gerakan merenggangkan gelas.  

 

Gambar 3.12. Gerakan uji pada pasien 

3.2 Rehabilitasi 

Pada proses rehabilitasi ini mengacu pada ketentuan team medis didalam 

penanganan pasien, seperti yang digambarkan pada Prosedur rehabilitasi pasien 

stroke. 

3.2.1 Jadwal rehabilitasi 

a) Proses latihan/rehab direncanakan dilakukan selama 1 bulan dengan 

pembagian 8 kali terapi dengan durasi tiap minggu 2 kali terapi dan evaluasi. 

Jeda latihan dibatasi minimal 1 hari untuk istirahat terapi/latihan secara 

mandiri.  

b) Pengukuran/rehab dilakukan menyesuaikan jadwal yang ditentukan oleh 

tenaga medis (fisioterapis), namun tidak menutup kemungkinan dilakukan 

secara fleksibel sesuai situasi dan kondisi subject/partisipan seperti  

▪ Partisipan / subject tidak dapat datang ke Asya Physiotherapy Center 

karena tidak ada pihak keluarga yang mengantar, maka peneliti dan tenaga 

medis akan mendatangi ke rumah (home visite) subject penelitian 

a b 
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▪ Yang semula dijadwalkan pagi namun ternyata subject bisa/merespon 

malam hari. 

▪ Kondisi Asya Physiotherapy Center yang padat dengan jadwal pasien/ 

kondisi dimana pasien banyak yang datang / terapis pada waktu bersamaan 

sehingga jadwal harus diundur. 

c) Jadwal pengambilan data dimulai tanggal 18 September 2019 dan selesai 

tanggal 29 November 2019 

3.2.2 Program latihan 

Program latihan diberikan pada pasien baik secara mandiri maupun 

bersama tim medis lainnya. 

 Latihan  

o Teknik latihan yang digunakan dalam merehabilitasi pasien stroke adalah 

Teknik Bobath 

o Program latihan mandiri yang diberikan oleh tim medis secara ideal 

dilakukan 2 kali sehari pagi dan sore dengan dosis yang telah ditentukan 

oleh tim medis, namun kecenderungan jarang dilakukan oleh pasien. Atau 

dapat melakukan latihan mandiri bersama fisioterapis / medis lainnya.  

 Evaluasi  

o Untuk penilaian / evaluasi / pengukuran manual menggunakan skala 

asworth. Alasannya adalah untuk mengukur spastisitas/kekakuan gerak 

pasien.  

3.3 Pengambilan data 

Prosedur pengambilan data dibagi menjadi 2 (dua) yakni pengukuran 

data medik dan pengambilan data EEG. Pengukuran data medik dilakukan oleh 

tim medis sendiri sedangkan oleh pengambilan data EEG dilakukan oleh penulis 

dan team medis. Proses ini berlangsung di setiap rehabilitasi atau terapi dilakukan.  

3.3.1 Pengukuran data medik  

Dalam pengukuran data medik, team medis melakukan pengamatan 

secara visual mulai pertama kali sampai akhir mengikuti program rehabilitasi. 

Hasil pengamatan visual team medis terhadap pasien, tercatat dalam lembar rekam 

medis. Team medis selalu menilai pasien dimulai dari sebelum dan sesudah 
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latihan dan memberikan skoring terhadap pasien berdasarkan pada hasil dari 

pengamatan serta mencatat jumlah capaian test batas kemampuan melakukan 

gerakan uji. 

Scoring terhadap pasien menggunakan standar penilaian klinis yakni 

Ashworth scale. Scoring dilakukan pada saat pertama kali pasien mengikuti 

program rehabilitasi dan disetiap evaluasi rehabilitasi. Sedangkan capaian test 

batas kemampuan melakukan gerakan uji dilakukan pada saat pre-test dan post-

test di tiap-tiap melakukan rehabilitasi. 

3.3.2 Pengambilan data EEG 

Pengambilan data EEG dilakukan pada saat sebelum dan sesaat latihan 

berakhir. Dimana pengambilan data sebelum latihan terdiri dari pengambilan pada 

bagian tubuh yang terkena stroke sebanyak 1 kali (pre-test). Sedangkan 

pengambilan data sesaat latihan berakhir sebanyak 3 kali secara continue dengan 

durasi waktu yang sama (post-test).  

 

Gambar 3.13. Tahapan pengambilan data 

Penjelasan pada gambar tersebut adalah 

a) Proses team medis melakukan pengamatan terhadap terhadap kondisi pasien. 

b) Proses pengambilan data EEG pada bagian tubuh Stroke/pre-test (sebelum 

latihan E0) 

c) Proses terapi / latihan 

d) Proses pengambilan data EEG pada bagian tubuh Stroke/post-test Pertama 

(E1) 

e) Proses pengambilan data EEG pada bagian tubuh Stroke/post-test Kedua (E2) 

f) Proses pengambilan data EEG pada bagian tubuh Stroke/post-test Ketiga (E3) 

g) Proses team medis melakukan pengamatan terhadap kondisi pasien setelah 

latihan. 

Untuk menyampaikan penjelasan prosedur penelitian, pasien sudah 

menerima dan mengetahui pada pertama kali melakukan terapi setelah menyetujui 

keikutsertaan dalam penelitian. Jadi tidak selalu disampaikan berulang-ulang di 

setiap terapi, hal ini dilakukan agar pasien merasa nyaman. 
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Gambar 3.14. Perekaman data EEG pada pasien pasca stroke 

Dalam proses pengambilan data pasien diminta untuk duduk di kursi dan 

menghadap ke meja yang sudah dipersiapkan. Mereka diminta untuk duduk 

dengan rileks, kemudian team medis memberikan perintah gerakan yang diujikan 

pada partisipan. Selama perekaman data pasien diminta untuk melakukan gerakan 

menggenggam gelas dan merenggangkan genggaman gelas secara continue 

selama 120 detik mengikuti instruksi medis seperti pada tabel 3.5. Hal ini 

dilakukan menyesuaikan dan mengkondisikan keadaan pasien.  

Sedangkan untuk alat EEG konfigurasi elektroda yang digunakan 6 

(enam) elektroda dengan peletakan pada channel F3, F4, C3, C4, P3 dan P4. 

Channel F3 dan F4 terletak pada bagian kepala depan (frontal) motor planning.  

Channel C3 dan C4 terletak pada area motor cortex yang memiliki relevansi 

dengan perintah motoric. Channel P3 dan P4 terletak pada bagian kepala cognitive 

processing. Kemudian menghubungkan elektroda yang telah terpasang pada 

Cython Board menurut warna kabel sesuai dengan Tabel 3.3. Peletakan Elektrode 

pada Cython Board menurut warna kabel. Sekaligus memasang baterai sebagai 

sumber tenaga. Baterai yang digunakan adalah baterai AA baru 4 buah.  
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Gambar 3.15. Peletakan elektroda dan pemasangan kabel pada Cython Board 

Tabel 3.3. Peletakan Elektrode pada Cython Board menurut warna kabel 

Electrode Wire color Cython Board Pin 

Ear Clip Black Botton SRB pin (SRB2) 

F3 Purple Botton N1P pin 

F4 Grey Botton N2P pin 

C3 Green Botton N3P pin 

C4 Blue Botton N4P pin 

P3 Red Botton N7P pin 

P4 Brown Botton N8P pin 

Ear Clip Black Botton BIAS pin 

 

Sedangkan untuk konfigurasi OpenBCI GUI, untuk interface penulis 

memilih menampilkan Time Series, FFT Plot, BandPower. Sedangkan untuk 

system control panel menggunakan resolusi 30fps, 50 Hz Notch, 7-13 BPFilt, 

verst scale Auto dan time window 7 sec. Dan sedangkan jarak Ultracortex headset 

dengan dongle ± 1,5 meter. 

 

Gambar 3.16. Konfigurasi OpenBCI GUI 
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3.4 Pengolahan Data 

Pengolahan data dibagi menjadi 2 yaitu pengolahan data medik dan 

pengolahan data EEG. Pengolahan data medik diperoleh dari pengukuran yang 

dilakukan oleh tim medis hal ini bersumber pada rekam medis pasien. Sedangkan 

pengolahan data EEG diperoleh dari perekaman data yang dilakukan penulis 

dengan team medis. 

3.4.1 Pengolahan data medik 

Pengolahan data medik merupakan kegiatan penyusunan data medis 

sebagai bahan untuk diolah guna pakai sebagai bahan laporan perkembangan dari 

proses rehabilitasi pasien. Data medik diperoleh dari hasil pengukuran team medis 

secara visual yang dicatat dalam sebuah rekam medis.  

3.4.2 Pengolahan data EEG 

Metode pengolahan data terdiri dari 4 (empat) tahapan utama yaitu pre-

processing, filter band, Ekstraksi fitur dan analisa data.  

 

Gambar 3.17. Alur pengolahan data sinyal EEG 

3.4.2.1 Pre-processing data EEG 

Preprocessing merupakan serangkaian langkah pemrosesan sinyal 

sebelum data dapat diolah, baik terhadap permasalahan yang mengganggu hasil 

proses itu sendiri seperti adanya artifacts (muscle, eye movements, discontinuity, 

high noise dan linier trend) serta hal teknis lainnya. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan tools Matlab 2015a dan EEGLab v.2019 yang sudah sesuai dengan 

ketentuan standar yang telah ditetapkan oleh team EEGLAB. 

Adapun proses pre-processing dimulai dari inputan data (Data Raw), 

kemudian high pass dan low pass, segmentasi data, clean data dan dekomposisi 

data. Hal tersebut dapat digambarkan pada gambar dibawah ini.  

Pre-Processing Filter Band Ekstraksi Fitur Analisa Data
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Gambar 3.18. Proses preprocessing data EEG 

3.4.2.1.1 Data RAW 

Data RAW merupakan data EEG yang diperoleh dari perekaman 

terhadap partisipan berextensi .txt. Pada umumnya sinyal raw EEG tercampur 

antara data EEG dan noise artifak. Dimana noise artefak itu sendiri berasal dari 

electrooculography (EOG), elektrofisiologi yang berasal dari fluktuasi saluran 

listrik dan muscular artifact yang diakibatkan gerakan tubuh. 

 

Gambar 3.19. Tampilan data raw EEG 

Range data yang digunakan pada data raw adalah dimulai dari baris ke 7 

hingga baris terakhir dan kolom ke 2 sampai ke 6. Kemudian kita diubah dalam 

bentuk array atau matrik, karena tool pre-processing menggunakan EEGlab maka 

data di export menggunakan matlab dengan menyesuaikan format data di EEGLab 

(*.mat). Setelah proses eksport, data rawa kemudian di import ke EEGLab dan 

selanjutnya melakukan import event marker dan channel location.  

3.4.2.1.2 Konfigurasi Event Marker dan Channel Location 

Untuk menandai instruksi gerakan persatuan waktu diperlukan penanda 

yaitu event marker. Begitu juga dengan channel locations yang merupakan 
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penanda lokasi channel EEG yang dikenali EEGlab. Channel locations yang kami 

gunakan mengacu pada channel locations yang sudah disediakan oleh pihak 

OpenBCI (*.sfp). Pengaturan ini dapat dilakukan dengan menginputkan data atau 

upload file yang sudah disetting di dalam file (*.txt). File tersebut dapat upload / 

diimportkan bersama dengan import data sheet pertama kali. Untuk data event 

marker dan channel location yang digunakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.  

Tabel 3.4. Daftar even maker (kiri) dan Channel location (kanan) 

Type Latency Duration      

StartSystem 4 2      

Rilex 10 2  F3 -5.633652 5.912506 11.180359 

Handful 12 2  F4 5.379196 5.914627 11.524002 

Loose 14 2  C3 -7.339218 -0.774994 11.782791 

… … …  C4 6.977783 -1.116196 12.059814 

Handful 120 2  P3 -5.804962 -7.072357 9.087418 

Loose 122 2  P4 5.292053 -7.234375 9.136627 

Rilex 130 8      

 

3.4.2.1.3 High pass dan low pass 

Penentuan High Pass dan Low Pass menggunakan metode Finite 

Impulse Response (FIR) dengan hamming window. Pengaturan filter High Pass 

bernilai 30 Hz dan Low Pass 0.5 Hz. Dalam pengertian nilai filter High Pass 30 

Hz adalah batasan dari sinyal beta, hal ini dilakukan agar terhindar dari gangguan 

RF dan elektrofisiologi yang berasal dari fluktuasi saluran listrik. Sedangkan nilai 

Low Pass 0.5Hz untuk membersihkan dari otot dan penyimpangan frekuensi 

rendah. 
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Gambar 3.20. Proses High Pass dan Low Pass filter menggunakan FIR 

3.4.2.1.4 Segmentasi Data  

Dalam segmentasi ini berfokus pada perintah Exercise yang diberikan 

oleh medis kepada pasien saat pengukuran/perekaman data. Pemotongan 

dilakukan pada detik 0 sampai dengan 10 terhadap 6 channel. Kondisi dimana 

pada detik tersebut pasien diminta untuk relax. Dan secara otomatis detik ke 10 

menjadi detik ke 0. Kemudian dilakukan lagi pemotongan pada detik 120 sampai 

dengan detik terakhir perekaman terhadap 6 channel juga. Pada detik ini adalah 

posisi dimana pasien diminta untuk relax. Data yang digunakan adalah yang pada 

point b seperti pada Gambar 3.11.  Metode waktu pengambilan atau perekaman 

data. 

Dari hasil segmentasi data yang dilakukan tersebut, diperoleh data 

exercise dengan panjang gelombang 0 sampai dengan ± 120 detik. Kemudian 

dilakukan pengecekan apakah panjang gelombang tersebut terdapat lost data. Jika 

terdapat lost data maka dilakukan pemotongan pada detik dimulainya lost data 
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hingga adanya lagi gelombang. Sehingga diperoleh data exercise tanpa ada data 

yang lost.  

 

 

Gambar 3.21. Proses pengecekan lost data EEG 

3.4.2.1.5 Data Cleansing 

a) Clean line 

Artefak removal clean line bertujuan untuk menjaga data EEG benar-benar 

bersih dari elektrofisiologi yang berasal dari fluktuasi saluran listrik dan 

gelombang sinusoidal yang belum dapat dibersihkan oleh Finite Impulse 

Response (FIR). Dalam penelitian ini, peneliti merubah nilai pengaturan pada line 

noise frequencies to remove bernilai 30 karena nilai high pass yang dilakukan 

filter FIR 30Hz. Sedangkan sliding window step size 2 sec.   

b) Automatic Subspace Reconstruction (ASR) 

Dalam pengaturan metode ASR, secara default pada EEGLab peneliti 

hanya memberikan nilai pada bagian remove bad channel. Yaitu nilai 5 (s) pada 

kolom remove channel if it is flat more than (seconds), nilai 5 pada Max 

acceptable high-frequency noise std dev dan bernilai 1 pada acceptable correlation 

with nearby chans [0-1]. 

Setelah proses berjalan hingga done maka tampil figure hasil clean raw 

data and ASR seperti pada gambar dibawah ini.  
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Gambar 3.22. Proses rawdata and ASR 

Pada gambar tersebut secara default diperoleh keterangan sinyal yang 

berwarna merah adalah data noise yang dihapus dalam proses raw data and ASR. 

Namun kita dapat memilih proses yang akan dilakukan oleh cleaning tersebut. 

Yaitu dengan memanfaatkan keyboard shortcuts (n, o, b, d, +, -  dst)  yang 

diberikan pada proses tersebut (figure) seperti gambar diatas.  n = new data, maka 

signal yang berwarna merah terhapus. o = old data, sinyal dikembalikan pada data 

semula. Dan peneliti lebih memilih untuk menghapusnya menjadi data baru, data 

yang lebih bersih. 

3.4.2.1.6 Dekomposisi dengan ICA 

Setelah data di cleansing menggunakan ASR dengan hasil data terpotong 

karena adanya artefak, sehingga perlu untuk melinearkan gelombang agar dapat 

menjadi satu kesatuan panjang gelombang.  
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Gambar 3.23. Proses run ICA. 

3.4.2.1.7 Export 

Export merupakan langkah terakhir dari preprocessing, file yang 

dihasilkan berekstensi (*.txt) akan diproses untuk mencari band filter serta ekstra 

fitur. File tersebut berisikan data EEG yang sudah melewati cleansing.  

 

Gambar 3.24. Data EEG setelah preprocessing. 

3.4.3 Filter Band 

Setelah data selesai dipreprocessing, kemudian diproses ke filter band 

menjadi band frekuensi. Frekuensi alfa (α), beta low (β low), dan beta high (β 

high) yang digunakan dalam penelitin ini. Hal ini berdasarkan pada penelitian 

sebelumnya yang menyebutkan bahwa fungsi motorik pada otak manusia 

bisa diamati pada rentang frekwensi antara alfa dan beta. Rentang frekuensi yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.5. Rentang Frekwensi 

α, β low, β high. 

Tabel 3.5. Rentang Frekwensi α, β low, β high 

Nama Frekwensi Rentang Frekwensi 

Alpha (α) 8 -13 Hz 

Beta Low (β low) 13-17 Hz 

Beta High (β high) 17-30 Hz 
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Frekuensi tersebut diperoleh menggunakan metode Infinite Impulse 

Response (IIR). Karena kemampuannya menghasilkan panjang gelombang yang 

sama dengan sinyal aslinya sehingga digunakan sebagai metode ekstraksi 

gelombang α, β low dan β high. Jendela konvolusi yang digunakan pada IIR filter 

adalah Chebyshev type II, dimana gelombang hasil ekstraksi dengan 

menggunakan menghasilkan lebih sedikit ripple dibandingkan dengan jendela 

konvolusi yang lain.  

3.4.4 Extrac Fitur 

Data yang telah di filter band selanjutnya di ekstraksi fitur menggunakan 

frekuensi domain dan fitur time domain (statistik). Ekstraksi fitur dilakukan pada 

tiap channels dan tiap band frekuensi. Metode tersebut dapat digambarkan pada 

gambar dibawah ini.  

 

Gambar 3.25. Metode Ekstraksi Fitur 

Dalam penelitian ini menggunakan fitur dari Frekuensi Domain dan 

Time Domain. Frekuensi Domain terdiri dari Power Spectral Density (PSD) dan 

Power Percentage (PP). Sedangkan Time Domain terdiri dari 12 fitur yaitu 

Standar Deviasi (STD), Mean Absolut Value (MAV), max, mean, median, 1st 

quartile, varian, kurtosis, min, mode, range, dan skewness.   

3.4.4.1 Fitur Frekuensi Domain 

a. Power Spectral Density (PSD) 

PSD didefinisikan sebagai besarnya power per interval frekuensi.  Pada 

penelitian ini perhitungan PSD menggunakan metode Welch, yakni mencari DFT 
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(Diskrit Fourier Transform) berdasarkan perhitungan FFT (Fast Fourier 

Transform), kemudian mengkuadratkan nilai magnitude tersebut. 

b. Power Percentage (PP) 

Sedangkan PP adalah persentase nilai power dari perbandingan nilai PSD 

tiap interval dengan nilai PSD keseluruhan channel. Dimana 𝑃𝑃∝ adalah nilai PP 

pada frekuensi alpha dan 𝑆(𝑓) adalah nilai PSD. 

3.4.4.2  Feature Time Domain 

Dari 12 fitur statistik yang dipergunakan, berikut persamaan matematis 

2 diantaranya, yaitu MAV dan STD. 

a. Mean Absolute Value (MAV) 

MAV adalah nilai mutlak dari mean. Persamaan MAV secara umum 

seperti persamaan. 

b. Standar Deviasi (STD) 

Standar Deviasi merupakan nilai statistik yang dimanfaatkan untuk 

menentukan sebaran data dalam sampel dan seberapa dekat titik data ke mean 

ataupun rata-rata nilai sampel. 

3.5 Analisa Individual 

Tahap analisis data bertujuan menemukan parameter paling dominan 

(berpengaruh) di antara fitur dan band frekuensi yang diperoleh. Proses analisis 

dilakukan dengan metode analisis individu yaitu dengan terlebih dahulu mencari 

feature yang berpengaruh sebagai acuan pengukuran dalam memonitoring 

rehabilitasi, kemudian membandingkan nilai fitur pre-test dengan nilai fitur post-

test dan membandingkan fitur post-test dengan bagian tubuh yang sehat (healthy) 

di setiap rehabilitasi. Secara prinsip nilai fitur pada setiap rehabilitasi mengalami 

perubahan.  

Dalam proses analisis, untuk memperoleh hasil fitur yang berpengaruh 

dalam hal ini menggunakan metode regresi linier berganda karena feature yang 

dihasilkan lebih dari 3 disetiap partisipan, sehingga lebih mudah untuk 

menentukan fitur yang berpengaruh. Proses membandingkan post-test dengan pre-

test bertujuan untuk memonitoring sinyal EEG hasil latihan, serta mengetahui 
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pengaruh latihan terhadap kondisi sebelum dan sesudah latihan. Sedangkan proses 

membandingkan post-test dengan healthy bertujuan untuk memonitoring signal 

EEG hasil rehabilitasi pasien stroke. 

Pada tahap ini, proses analisa dibatasi hanya pada channel C3 dan C4.  

Pada penelitian sebelumnya [17] [18] Channel C3 dan C4 menjadi rujukan analisa 

fungsional motorik pada pasien stroke. Channel tersebut juga sebagai 

representative dari belahan otak kiri (C3) dan otak kanan (C3) [27] [28]. Dari 

channels tersebut 4 fitur terpilih di masing-masing channel, yaitu Frekuensi 

Domain (PSD dan PP) dipilih karena fitur ini sering digunakan untuk analisa data 

EEG pada fungsional motoric. Sedangkan Time Domain (MAV dan STD) dipilih 

karena fitur ini berkorelasi positif dengan perubahan amplitudo pada data EEG 

time series. 

3.5.1 Analisa fitur 

Proses ini dilakukan untuk memperoleh fitur dominan (berpengaruh) di 

setiap channel. Fitur yang dominan tersebut digunakan sebagai acuan dalam 

memonitoring hasil latihan serta hasil rehabilitasi dengan membandingkan sisi 

tubuh yang sehat. Untuk memperoleh hasil fiture dominan penulis menggunakan 

regresi linear berganda karena melihat data yang diolah memiliki 12 fiture sebagai 

variabel independen dan 2 variabel dependen atau variabel terikat. Secara umum 

persamaan regresi linier dapat disusun sebagai berikut.  

𝑌 = α + β1 X1 + ⋯ + βn Xn + 𝑒𝑡                                      (3.1)  

Dimana: 

Y = Variabel terikat  

α = Intercept  

β1 = Coefficient Regresi (besaran pengaruh) variabel X1 terhadap Y  

βn = Coefficient Regresi (besaran pengaruh) variabel Xn terhadap Y  

X1 = Variabel bebas  

Xn = Variabel bebas ke n 

еt          = Error Term 
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a. Pengaruh terapi latihan terhadap kondisi pasien sebelum dan sesudah 

latihan  

Proses ini mencari fitur dominan dari pengaruh terapi latihan terhadap 

kondisi pasien sebelum dan sesudah latihan di setiap channel. Dalam hal ini nilai 

Y merupakan nilai rata-rata fitur pada kondisi pre-test disetiap terapi. Sedangkan 

nilai X merupakan nilai fitur pada kondisi post-test disetiap terapi. 

b. Pengaruh terapi latihan terhadap sisi sehat (healthy) 

Proses ini mencari fitur dominan dari pengaruh terapi latihan terhadap 

kondisi sisi sehat setiap channel. Dalam hal ini nilai Y merupakan nilai rata-rata 

fitur pada kondisi healthy disetiap terapi. Sedangkan nilai X merupakan nilai fitur 

pada kondisi post-test disetiap terapi. 

3.5.2 Monitoring signal EEG hasil latihan 

Proses analisis dilakukan dengan menghitung selisih nilai fitur antara 

nilai pre-test dengan post-test setiap kali rehab. Nilai selisih positif dan negatif 

menunjukkan nilai perkembangan terapi terhadap hasil latihan (PtL) dalam 

mengikuti rehabilitasi. Dan persamaan matematis dapat dilihat dalam persamaan 

(3.2). 

𝑃𝑡𝐿 =  
𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡 − 𝑆𝑝𝑟𝑒 

𝑆𝑝𝑟𝑒
                               (3.2) 

 

PtL  = Progress terapi terhadap hasil latihan 

Spost = Signal kondisi Post-test 

Spre = Signal kondisi Pre-test 

3.5.3 Monitoring signal EEG hasil rehabilitasi pasien stroke 

Proses analisis dilakukan dengan menghitung selisih nilai fitur antara 

nilai healthy dengan post-test setiap kali rehab. Nilai selisih positif dan negatif 

menunjukkan nilai perkembangan terapi terhadap sisi sehat (PtS) dalam mengikuti 

rehabilitasi. Dan persamaan matematis dapat dilihat dalam persamaan (3.3). 

 

𝑃𝑡𝑆 =  𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡 − 𝑆Healthy                                              (3.3) 

 

PtS   = Progress terapi terhadap bagian tubuh yang sehat 

Spost  = Signal kondisi Post-test 

S Healthy = Signal kondisi sehat 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bagian ini menjelaskan mengenai hasil dari penerapan 

metode penelitian pada bagian sebelumnya. Dimulai dari hasil yang diperoleh 

pada prosedur pengambilan data partisipan, kemudian dilanjutkan pada tahapan 

pre-processing. Tahapan terpenting dalam pemisahan noise artifak dengan sinyal 

EEG. Setelah pre-processing masuk pada tahap ekstraksi fitur dengan 

menggunakan fitur domain waktu dan fitur domain frekuensi.  

Pada tahapan akhir dilakukan analisis fitur data EEG. Proses ini untuk 

mengetahui pola data EEG dengan menggunakan metode analisis individu pada 

pasien rehabilitasi stroke. Nilai dari frekuensi (alpha, beta high dan beta low) dan 

fitur yang dipilih (PSD, PP, STD dan MAV) dibandingkan antara pre-test dengan 

post-test. Output dari proses ini diperoleh perkembangan sinyal hasil program 

rehabilitasi.  

4.1 Data klinis pasien 

Penelitian ini bekerja sama dengan Asya therapy center Mojokerto. 

Dengan melibatkan 4 orang partisipan yang terdiri dari 2 orang pria dan 2 orang 

wanita dengan umur rata-rata 65 ± 75 tahun. Semua partisipan telah menyetujui 

informed consent yang diajukan peneliti (dilihat pada halaman lampiran). 

Partisipan merupakan pasien pasca stroke iskemik yang sedang menjalani proses 

terapi, mengalami terbatas hilang / berkurangnya fungsi anggota gerak atas 

(upperlimb) secara sempurna pada gerakan yang diperintahkan (hemiparesis) dan 

mengalami serangan stroke tidak lebih dari sekali. Data klinis dari partisipan bisa 

dilihat pada tabel dibawah. Untuk menjaga kerahasiaan, data pribadi pasien tidak 

dipublikasikan dalam laporan ini. 

Tabel 4.6. Data Partisipan  

Ps Age Sex AH Diagnostic 

1 75 F D Ps. S. Ischemia 

2 65 M S Ps. D. Ischemia 

3 57 M D Ps. S. Ischemia 

4 69 F S Ps. D. Ischemia 
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Keterangan: 

Ps : Merupakan no urut pasien, Age : Usia Pasien, Sex : Jenis kelamin (F) perempuan dan 

(M) male, AH : Tangan yg terpengaruh, D : Dextra ( Sisi kanan ), S : Sinistra (Sisi Kiri), 

Diagnostic : Diagnosa   

4.2 Hasil Pengolahan Data Manual 

Evaluasi data manual yang diperoleh dari hasil pengamatan visual team 

medis terhadap pasien, yang tercatat dalam lembar rekam medis. Diperoleh data 

Standar evaluasi klinis Ashworth Scale terhadap pasien pada tabel 4.2 sedangkan 

capaian batas kemampuan melakukan gerakan yang diuji dapat dilihat pada tabel 

4.3 

Tabel 4.7. Standar evaluasi klinis Asworth Scale terhadap pasien 

Ps 
Asworth Scale 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

 
         

1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 

4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

                    

 

Symbol pada tabel 4.2, Kolom Ps adalah no urut pasien yang mengikuti 

rehabilitasi. Kolom T0 merupakan pertama kali pengukuran. T1 s.d T8 merupakan 

pengukuran saat terapi 1 sampai ke 8. 

Tabel 4.8. Capaian batas kemampuan melakukan gerakan yang diuji 

Ps 
Test & Evaluasi 

Exc T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

1 
E0 30 32 13 32 37 39 44 44 

E1 24 25 23 28 40 39 50 50 

2 
E0 55 55 51 53 67 64 75 67 

E1 54 59 52 62 58 65 71 70 

3 
E0 27 22 20 12 19 29 28 29 

E1 22 19 21 23 28 29 30 34 

4 
E0 52 79 72 54 56 69 54 62 

E1 51 66 67 56 57 51 58 73 

 

E0 merupakan capaian kemampuan melakukan gerakan sebelum latihan 

(pre-test) sedangkan E1 merupakan rata-rata capaian kemampuan melakukan 

gerakan setalah latihan (post-test) setiap terapis 
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4.3 Hasil Pengolahan Data EEG 

Sinyal EEG didapat dari hasil perekaman, sebelum latihan (pre-test) 1 

kali pengambilan dan setelah latihan (post-test) 3 kali pengambilan berturut-turut.  

akan dilakukan proses analisis individu dan pelabelan data sinyal EEG sebagai 

pre-test dan post-test. Gerakan fungsional menggenggam dan melepas gelas 

secara continue menjadi gerakan uji disetiap test. Dan pada bagian ini juga 

dijelaskan hasil pengolahan sinyal EEG secara detail mulai dari tahap pra proses, 

dekomposisi sinyal dan ekstraksi fitur. 

4.3.1 Hasil dari pre-processing pengolahan signal EEG. 

Sesuai dengan metodologi yang diajukan, tahapan pre-processing 

menggunakan tools Matlab 2015a dan EEGLAB. v.2019.  

4.3.1.1 Hasil dari Setting Event Marker dan Channel Locations. 

Setting event marker dan channel locations perlu dilakukan saat pertama 

kali proses 

 

Gambar 4.26. Setting channel locations. 

4.3.1.2 Hasil dari High Pass, Low Pass Filter dan Pemeriksaan Data 

Dengan Hamming window selanjutnya datraw EEG dilakukan proses 

high-low pass filter menggunakan metode Finite Impulse Response (FIR). 

Dengan pengaturan high pass filter diatur pada 0.5 Hz dan Low pass filter diatur 

pada 30 Hz. Proses ini selain menghilangkan noise pada sinyal frekwensi rendah 

dan tinggi juga membuat data raw EEG mengalami normalisasi. Hasil sebelum 

dan sesudah dilakukan high pass serta low pass filter bisa dilihat pada Gambar 

4.27 dan 4.28 yang merupakan hasil post-test signal EEG pasien 2.  
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Gambar 4.27. Hasil plotting dataraw EEG 

 

 

 

Gambar 4.28. Hasil dari High pass dan Low pass filter menggunakan FIR 
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Setelah proses high pass dan low pass filter, selanjutnya dilakukan proses 

pemeriksaan data secara keseluruhan. Dari hasil pemeriksaan data ditemukan 

bahwa pada detik ke 0 s.d ± 5 tidak terdapat sinyal sedangkan pada hasil plot data 

raw diketahui terdapat sinyal yang terekam. Permasalah ini ditemui pada sebagian 

besar data dari perekaman baik itu pada sisi sehat, pre-test maupun post-test. 

Berbeda dengan permasalahan yang dialami oleh peneliti terdahulu yaitu bahwa 

terjadi lonjakan signal pada detik ke 0 s.d ± 5. Dan proses tetap dilanjutkan karena 

data sinyal EEG yang digunakan adalah pada detik ke 10.  

4.3.1.3 Hasil dari Cleanline dan Pemeriksaan Data 

Untuk memastikan data terhindar dari noise sinusoidal yang dihasilkan 

oleh alat maupun aliran listrik sekitar. Proses cleansing dilakukan lebih lanjut 

menggunakan metode cleanline untuk memastikan tidak adanya noise sinusoidal 

pada signal EEG.  

 

Gambar 4.29. Hasil filtering noise sinusoidal menggunakan cleanline 

Secara kasat mata hasil cleansing menggunakan cleanline tidak tampak 

berpengaruh terhadap sinyal EEG. Karena hasil tidak jauh berbeda dengan 

perlakukan filter FIR. Hal tersebut disebabkan karena perlakukan filter FIR pada 

saat melakukan low pass diatur pada nilai 30Hz. Sedangkan sinusoidal pada 

umumnya ditemukan antara 40 Hz ke atas, namun langkah ini dilakukan untuk 

memastikan data aman dari noise sinusoidal. 

4.3.1.4 Hasil dari Segmentasi Data 

Data yang dihasilkan dari proses segmentasi data merupakan data 

exercise yang diujikan dimulai detik ke 10 s.d ± 120. Adapun data dapat dilihat 

pada gambar 4.5. 
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Gambar 4.30. Ploting hasil segmentasi data 

4.3.1.5 Hasil dari Pembersihan Sinyal menggunakan ASR 

Dari hasil pembersihan signal menggunakan ASR diperoleh data yang 

lebih bersih. Data tersebut masih banyak potongan yang dihasilkan oleh ASR. 

Data tersebut perlu didekomposisi lagi sehingga data linear dengan data asli. Data 

yang dihasilkan dari pembersihan menggunakan ASR dapat dilihat pada gambar 

4.6.  

 

Gambar 4.31. Hasil proses cleansing menggunakan ASR pada detik 0 s.d 20 

4.3.1.6 Hasil dari Pembersihan dan Dekomposisi Sinyal menggunakan ICA 

Proses ini disebut juga proses finishing dari pre-processing 

menggunakan tools EEGLAB. Proses ini melinierkan data dengan data aslinya 

sehingga data yang dihasilkan oleh ASR menjadi lebih baik. Data yang dihasilkan 

dari proses ini dapat dilihat pada gambar 4.7. 
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Gambar 4.32. Plot data hasil proses cleansing dan dekomposisi signal 

menggunakan ICA pada detik 0 s.d 10 

4.3.2 Hasil Filter Band 

Proses filter band menggunakan metode IIR dengan jendela konvolusi 

chebyshev type II, metode ini tidak mengakibatkan reduksi panjang data sinyal 

EEG dari sinyal aslinya, sehingga gelombang yang di ekstrak memiliki panjang 

data yang sama.  Sinyal EEG kemudian dipecah menjadi 3 gelombang, yaitu alpha 

(α), beta low (βl) dan beta high (βh). 

Gambar 4.8, 4.9, 4.10 dan 4.11 dibawah ini merupakan contoh hasil 

dekomposisi sinyal menggunakan IIR untuk gelombang α, βl, βh. Data yang 

ditampilkan adalah sinyal EEG channel C3 dari responden 2 dalam satuan waktu 

satu detik. 

 

Gambar 4.33. Sinyal EEG pada Channel C3 hasil filter IIR sepanjang 1 detik 
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Gambar 4.34. Frekuensi Alpha pada Channel C3 hasil filter IIR sepanjang 1s. 

 

Gambar 4.35. Frekuensi Beta High pada Channel C3 hasil filter IIR sepanjang 1s 

 

Gambar 4.36. Frekuensi Beta Low pada Channel C3 hasil filter IIR sepanjang 1s 
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4.3.3 Hasil dari Ekstraksi Fitur 

Pada penelitian ini data EEG diekstraksi menggunakan fitur domain 

frekuensi dan fitur domain waktu. Fitur domain frekuensi yang digunakan adalah 

power spectral density (PSD) dan power percentage (PP). Fitur domain waktu 

yang digunakan adalah 13 fitur statistik yaitu Standar Deviasi (STD), Mean 

Absolute Value (MAV), max, mean, median, 1st
 quartile, varian, kurtosis, min, 

mode, range, skewness, dan 2nd
 quartile.  

Hasil dari perekaman 4 partisipan dimana masing-masing partisipan di 

rekam sebanyak 5 kali untuk gerakan tangan sehat 1 kali, pre-test 1 kali, dan post-

test 3 kali dalam 8 kali pertemuan sehingga menghasilkan 160 dataset. Setiap 

dataset memiliki panjang ± 130 detik, kemudian dilakukan segmentasi sebesar 

110 detik merupakan waktu pengujian, sedangkan data bersih yang digunakan 

sebesar 10 detik.  

4.3.3.1 Hasil Ekstraksi Fitur Domain Frekwensi 

Ekstraksi fitur yang digunakan pada domain frekuensi adalah PSD dan 

PP. Tiap partisipan memiliki 24 instance dengan label sehat, pre-test dan rata-rata 

post-test. Setiap instance terdiri dari 12 feature yang terdiri dari PSD dan PP pada 

frekuensi alpha, beta high dan beta low sebanyak 2 channel. Jumlah ekstraksi fitur 

domain frekuensi dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.9. Pelabelan hasil ekstraksi fitur domain frekuensi. 

Pasien Jumlah segment Jumlah feature Label 

Ps1 

 12 Healthy 

8 12 Pre-test 

 12 Post-test 

Ps2 

 12 Healthy 

8 12 Pre-test 

 12 Post-test 

Ps3 

 12 Healthy 

8 12 Pre-test 

 12 Post-test 

Ps4 

 12 Healthy 

8 12 Pre-test 

 12 Post-test 
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Adapun contoh hasil segmentasi pada domain frekuensi yakni fitur PSD 

pada channel C3 (lihat tabel 4.5) dan channel C4 (lihat tabel 4.6). Sedangkan fitur 

PP pada channel C3 (lihat tabel 4.7) dan channel C4 (lihat tabel 4.8). Data tersebut 

merupakan hasil pengukuran disetiap terapi. 

Tabel 4.10 Hasil segmentasi fitur PSD pada channel C3 

Ps Freq Condition T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Ps1 AI Healthy 1.672 1.572 1.772 1.373 0.848 0.480 1.118 0.819 

 
 Post 1.098 1.057 1.139 0.974 2.253 0.832 1.238 0.901 

 
 Pre 1.209 1.237 1.181 1.293 1.208 1.316 0.685 1.000 

… … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … 

Ps4 AI Healthy 23.715 0.657 0.868 1.079 395.986 7.805 1.852 4.828 

 
 Post 0.843 0.782 1.198 0.786 1.138 1.590 0.786 1.188 

 
 Pre 0.862 0.742 0.663 0.584 1.172 2.613 4.054 3.334 

 BH Healthy 17.869 0.613 0.828 1.042 405.436 13.431 2.111 7.771 

 
 Post 1.021 0.696 1.154 0.663 0.996 1.308 0.663 0.985 

 
 Pre 1.031 0.497 0.509 0.521 2.335 2.802 3.269 3.036 

 BL Healthy 21.105 0.603 0.649 0.695 349.155 5.236 1.659 3.447 

 
 Post 1.949 0.682 1.324 0.644 1.082 1.139 0.644 0.892 

    Pre 0.723 0.442 0.411 0.380 3.392 3.208 3.024 3.116 

 

Tabel 4.11. Hasil segmentasi fitur PSD pada channel C4 

Ps Freq Condition T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Ps1 AI Healthy 1.437 1.494 1.380 1.608 0.772 0.764 1.131 1.393 

 
 Post 1.405 1.152 1.658 0.647 1.187 0.727 1.381 0.953 

 
 Pre 1.202 1.138 1.265 1.011 0.756 1.013 0.572 0.792 

… … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … 

Ps4 AI Healthy 2.196 0.780 0.784 0.787 283.013 50.641 1.345 25.993 

 
 Post 1.664 0.710 1.132 2.890 1.094 1.348 2.890 2.119 

 
 Pre 1.039 0.840 0.599 0.357 1.685 1.771 1.857 1.814 

 BH Healthy 2.537 0.815 0.936 1.057 346.318 81.975 1.166 41.570 

 
 Post 0.971 0.694 1.182 2.071 1.150 1.146 2.071 1.608 

 
 Pre 1.001 0.618 0.570 0.522 1.609 2.110 2.610 2.360 

 BL Healthy 2.761 0.601 0.770 0.938 393.784 28.706 1.357 15.031 

 
 Post 1.224 0.723 0.799 1.427 1.108 1.030 1.427 1.228 

    Pre 1.177 0.962 0.733 0.504 1.481 1.863 2.245 2.054 
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Keterangan :  

Ps : Pasien , Freq : Frekuensi, Condition : Kondisi pengambilan data, Healty : 

Data bagian tubuh yang sehat, Post : Data setalah melakukan terapi, Pre : Data 

sebelum melakukan terapi. T1 - T8 : Pertemuan terapi 

#. signal pada feature PSD * 10-3 untuk  memudahkan/menyederhanakan hasil. 

Tabel 4.12 Hasil segmentasi fitur PP pada channel C3  

Ps Freq Condition T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Ps1 AI Healthy 0.006 0.006 0.005 0.006 0.010 0.005 0.007 0.004 

 
 Post 0.003 0.003 0.003 0.004 0.008 0.031 0.007 0.016 

 
 Pre 0.005 0.005 0.004 0.007 0.011 0.006 0.002 0.004 

… … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … 

Ps4 AI Healthy 0.002 0.017 0.018 0.019 0.033 0.004 0.021 0.013 

 
 Post 0.007 0.011 0.003 0.004 0.022 0.011 0.006 0.009 

 
 Pre 0.011 0.010 0.008 0.006 0.002 0.013 0.023 0.018 

 BH Healthy 0.001 0.019 0.021 0.024 0.121 0.019 0.015 0.017 

 
 Post 0.008 0.025 0.011 0.008 0.065 0.039 0.009 0.024 

 
 Pre 0.010 0.006 0.006 0.007 0.004 0.009 0.013 0.011 

 BL Healthy 0.001 0.008 0.009 0.010 0.036 0.002 0.011 0.006 

 
 Post 0.004 0.009 0.003 0.004 0.008 0.009 0.005 0.007 

    Pre 0.005 0.003 0.004 0.004 0.001 0.005 0.008 0.006 

 

 Tabel 4.13 Hasil segmentasi fitur PP pada channel C4 

Ps Freq Condition T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Ps1 AI Healthy 0.018 0.015 0.020 0.009 0.010 0.009 0.012 0.010 

 
 Post 0.011 0.008 0.014 0.002 0.010 0.011 0.004 0.009 

 
 Pre 0.024 0.020 0.027 0.013 0.013 0.011 0.017 0.014 

… … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … 

Ps4 AI Healthy 0.002 0.031 0.016 0.002 0.031 0.009 0.010 0.010 

 
 Post 0.012 0.016 0.001 0.007 0.013 0.008 0.005 0.007 

 
 Pre 0.008 0.016 0.008 0.001 0.004 0.008 0.013 0.010 

 BH Healthy 0.001 0.031 0.016 0.001 0.115 0.021 0.011 0.016 

 
 Post 0.012 0.034 0.003 0.011 0.041 0.029 0.007 0.018 

 
 Pre 0.011 0.014 0.008 0.001 0.005 0.007 0.009 0.008 

 BL Healthy 0.001 0.015 0.008 0.001 0.034 0.005 0.006 0.005 

 
 Post 0.005 0.012 0.001 0.006 0.005 0.008 0.004 0.006 

    Pre 0.004 0.006 0.003 0.000 0.002 0.003 0.005 0.004 
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4.3.3.2 Hasil Ekstraksi Fitur Domain Waktu 

Ekstraksi fitur yang digunakan pada domain waktu adalah Standar 

Deviasi (STD), Mean Absolut Value (MAV). Tiap partisipan memiliki 24 instance 

dengan label sehat, pre-test dan rata-rata post-test. Setiap instance terdiri dari 12 

feature yang terdiri dari STD dan MAV pada frekuensi alpha, beta high dan beta 

low sebanyak 2 channel. Jumlah ekstraksi fitur domain frekuensi dapat dilihat 

pada tabel 4.9. 

Tabel 4.14 Pelabelan hasil ekstraksi fitur domain waktu 

Pasien Jumlah segment Jumlah feature Label 

Ps1  12 Healthy 

8 12 Pre-test 

 12 Post-test 

Ps2  12 Healthy 

8 12 Pre-test 

 12 Post-test 

Ps3  12 Healthy 

8 12 Pre-test 

 12 Post-test 

Ps4  12 Healthy 

8 12 Pre-test 

 12 Post-test 

 

Adapun contoh hasil segmentasi pada domain waktu yakni fitur MAV 

pada channel C3 (lihat tabel 4.10) dan channel C4 (lihat tabel 4.11). Sedangkan 

fitur STD pada channel C3 (lihat tabel 4.12) dan channel C4 (lihat tabel 4.13). 

Data tersebut merupakan hasil pengukuran disetiap terapi. 
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Tabel 4.15 Hasil segmentasi fitur MAV pada channel C3 

Ps Freq Condition T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Ps_1 AI Healthy 0.055 0.057 0.052 0.063 0.103 0.109 0.086 0.063 
  Post 0.099 0.106 0.093 0.118 0.075 0.054 0.093 0.073 
  Pre 0.050 0.054 0.046 0.062 0.040 0.102 0.097 0.099 

… … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … 

Ps_4 AI Healthy 0.092 0.060 0.059 0.057 0.791 0.159 0.130 0.144 
  Post 0.102 0.060 0.094 0.105 0.560 0.535 0.058 0.297 
  Pre 0.051 0.127 0.102 0.076 0.086 0.078 0.069 0.074 
 BH Healthy 0.131 0.042 0.059 0.076 0.769 0.200 0.085 0.143 
  Post 0.067 0.067 0.085 0.136 0.498 0.262 0.036 0.149 
  Pre 0.078 0.092 0.067 0.043 0.066 0.068 0.070 0.069 
 BL Healthy 0.108 0.042 0.047 0.052 0.591 0.134 0.128 0.131 
  Post 0.082 0.055 0.083 0.105 0.465 0.341 0.073 0.207 

    Pre 0.045 0.066 0.073 0.079 0.121 0.101 0.081 0.091 

 

Tabel 4.16 Hasil segmentasi fitur MAV pada channel C4 

Ps Freq Condition T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Ps1 AI Healthy 0.071 0.066 0.076 0.057 0.088 0.064 0.081 0.098 
  Post 0.127 0.110 0.144 0.075 0.069 0.058 0.105 0.053 
  Pre 0.057 0.058 0.057 0.059 0.094 0.134 0.060 0.097 

… … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … 

Ps4 AI Healthy 0.071 0.047 0.056 0.065 0.590 0.149 0.112 0.130 
  Post 0.127 0.071 0.055 0.089 0.332 0.584 0.047 0.315 
  Pre 0.082 0.078 0.065 0.053 0.110 0.085 0.060 0.073 
 BH Healthy 0.063 0.091 0.094 0.098 0.462 0.375 0.125 0.250 
  Post 0.139 0.062 0.051 0.100 0.266 0.564 0.061 0.313 
  Pre 0.056 0.047 0.052 0.057 0.084 0.060 0.036 0.048 
 BL Healthy 0.062 0.052 0.063 0.074 0.508 0.534 0.107 0.321 
  Post 0.141 0.068 0.067 0.077 0.386 0.249 0.054 0.151 

    Pre 0.070 0.076 0.059 0.042 0.090 0.078 0.065 0.071 
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Tabel 4.17. Hasil segmentasi fitur STD pada Channel C3 

Ps Freq Condition T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Ps1 AI Healthy 3.768 3.729 3.808 3.650 5.214 4.198 4.218 6.045 

  Post 4.944 4.853 5.035 4.671 5.911 3.907 5.114 4.417 

  Pre 3.994 4.004 3.983 4.025 3.469 4.651 4.935 4.793 

… … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … 

Ps4 AI Healthy 15.969 3.678 4.298 4.917 61.472 11.196 6.192 8.694 
  Post 5.623 3.947 4.724 5.895 29.876 35.324 3.907 19.616 
  Pre 4.893 5.289 4.627 3.965 4.886 4.954 5.023 4.989 

 BH Healthy 14.540 3.552 4.178 4.805 59.457 14.627 6.595 10.611 

 
 Post 6.387 3.880 5.765 6.038 29.038 34.904 4.227 19.565 

 
 Pre 5.314 5.104 4.430 3.755 5.209 5.346 5.482 5.414 

 BL Healthy 15.692 3.495 3.699 3.902 55.641 9.057 6.050 7.554 

 
 Post 5.803 3.603 5.776 5.722 25.293 31.762 4.627 18.195 

    Pre 4.837 4.797 4.174 3.550 5.449 5.338 5.227 5.282 

 

Tabel 4.18 Hasil segmentasi fitur STD pada Channel C4 

Ps Freq Condition T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Ps1 AI Healthy 3.583 3.469 3.696 3.241 4.010 4.055 3.751 4.401 
  Post 5.426 4.910 5.943 3.878 4.917 3.895 5.485 4.347 
  Pre 4.792 4.383 5.202 3.565 3.535 4.694 4.981 4.837 

… … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … 

Ps4 AI Healthy 6.809 4.025 4.069 4.113 61.126 20.473 5.356 12.914 
  Post 6.187 4.441 2.848 6.287 15.487 38.713 3.482 21.098 
  Pre 4.165 4.740 4.171 3.601 8.244 6.663 5.082 5.873 

 BH Healthy 7.202 4.310 4.420 4.529 59.017 25.689 5.303 15.496 

 
 Post 6.072 4.021 3.383 6.388 18.348 32.791 4.007 18.399 

 
 Pre 4.398 4.065 4.079 4.092 7.749 5.933 4.116 5.024 

 BL Healthy 7.393 3.523 4.088 4.653 63.789 21.355 5.468 13.412 

 
 Post 6.370 4.105 3.132 5.844 17.295 30.283 3.940 17.112 

    Pre 4.367 4.081 3.560 3.040 7.074 5.946 4.817 5.381 

 

4.4 Hasil Analisa Data Menggunakan Metode Analisis Individu 

Evaluasi data dilakukan dengan menggunakan metode analisis subjek-

spesifik. Namun sebelum itu diperlukan sebuah pengujian untuk memperoleh 

sebuah parameter. Pengujian ini untuk mengetahui fitur atau variabel yang 

dominan (berpengaruh) baik terhadap kondisi sebelum dan sesudah latihan 

maupun terhadap sisi sehat (Healthy).  
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4.4.1 Pengaruh terapi latihan terhadap kondisi pasien sebelum latihan  

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar pengaruh latihan 

terhadap kondisi pasien sebelum latihan. 

a. Koefisien determinasi  

Dari hasil pengujian yang dilakukan pada channel C3 diperoleh hasil R2 

sebesar 0.613 dari variabel pre-test (Y), hal ini dapat diartikan hasil pengujian 

sebesar 61.3%. Sedangkan hasil pengujian yang dilakukan pada channel C4 

diperoleh hasil R2 sebesar 0.857 dari variabel pre-test (Y), hal ini dapat diartikan 

hasil pengujian sebesar 85.7%. Dari hasil pengujian yang dilakukan dapat 

diartikan bahwa pengujian memenuhi syarat untuk mewakili hubungan antara 

variabel independen dan variabel dependen. Adapun data tersebut dapat dilihat 

pada tabel 4.14 dibawah ini. 

Tabel 4.19 Ouput regresi statistik pada channel C3 dan C4 

SUMMARY OUTPUT  

Regression Statistics C3 C4 

Multiple R 0.782704 0.926004 

R Square 0.6126256 0.857484 

Adjusted R Square 0.367968 0.767473 

Standard Error 1.6446652 0.877518 

Observations 32 32 

 

b. Uji signifikansi simultan (Uji F) 

Pengujian untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh latihan terhadap 

kondisi pasien sebelum latihan dengan probabilitas 0.05. Hasil yang diperoleh 

dalam uji signifikansi yang dilakukan pada channel C3 adalah 0.0358. Sedangkan 

hasil pengujian yang dilakukan pada channel C4 adalah 0.000011.  

Dari pengujian tersebut diperoleh hasil bahwa pengujian yang dilakukan 

pada channel C3 dan C4  lebih kecil dari probabilitas yang ditentukan (0.05). Hal 

ini memberikan informasi bahwa ada pengaruh latihan terhadap kondisi pasien 

sebelum latihan. Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel 4.15. 
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Tabel 4.20 Output uji signifikansi simultan (uji F) pada channel C3 dan C4 

ANOVA   
Regression  C3 C4 

Significance F  0.0358 0.000011 

    

 

c. Uji signifikansi pengaruh Parsial (uji T) 

Uji T bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh latihan secara parsial 

(sendiri-sendiri/masing-masing variabel) berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat (Y) yaitu kondisi pasien sebelum latihan. Hasil uji dapat dilihat 

pada tabel 4.16. 

Tabel 4.21 uji signifikasi pengaruh parsial (uji T) pada channel C3 dan C4 

 C3 
 C4 

  Coefficients P-value 
 

Coefficients P-value 

Intercept 0.894649475 0.328081 
 

-0.94013 0.141806 

mav_al -22.05390615 0.102728 
 

0.477951 0.950721 

mav_bh 0.037032027 0.996804 
 

-8.47826 0.519319 

mav_bl 34.50275948 0.032254 
 

0.992034 0.625191 

std_al -0.733288969 0.164465 
 

-0.76954 0.002753 

std_bh 0.377951922 0.476867 
 

0.746637 0.064666 

std_bl 0.565843482 0.463704 
 

0.475614 0.182082 

psd_al 0.384406296 0.054452 
 

0.143115 0.068672 

psd_bh -0.081568418 0.11932 
 

-0.06056 0.194136 

psd_bl -0.494267504 0.049539 
 

-0.13324 0.157504 

pp_al -20.07418445 0.802017 
 

69.31243 0.228067 

pp_bh -45.51081044 0.519044 
 

-185.044 0.004877 

pp_bl 36.28890832 0.919501 
 

427.2176 0.027 

 

Keterangan :  

mav_al  : Frekuensi Alpha pada fitur MAV 

mav_bh  : Frekuensi Beta High pada fitur MAV 

mav_bl : Frekuensi Beta Low pada fitur MAV 

std_al : Frekuensi Alpha pada fitur STD 

std_bh : Frekuensi Beta High pada fitur STD 

std_bl : Frekuensi Beta Low pada fitur STD 

psd_al : Frekuensi Alpha pada fitur PSD 
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psd_bh : Frekuensi Beta High pada fitur PSD 

psd_bl  : Frekuensi Beta Low pada fitur PSD 

pp_al : Frekuensi Alpha pada fitur PP 

pp_bh  : Frekuensi Beta High pada fitur PP 

pp_bl : Frekuensi Beta Low pada fitur PP 

 

Dari hasil uji T kemudian dikelompokkan berdasarkan tingkat 

signifikansi dengan beracupan pada nilai probabilitas α = 0.05 terhadap hasil p-

value. Sehingga diperoleh hasil seperti pada tabel 4.17. 

 

Tabel 4.22 Hasil perhitungan terhadap tingkat probabilitas 

 C3 
 C4 

  Coefficients P-value 
 

Coefficients P-value 

mav_bl 34.50275948 0.032254 std_al -0.76954 0.002753 

psd_bl -0.494267504 0.049539 pp_bl 427.2176 0.027 

 

d. Persamaan regresi 

Hasil persamaan regresi dari hasil perhitungan pada tabel 4.17 terhadap 

tingkat probabilitas, diperoleh pada channel C3 yaitu mav_bl dan psd_bl 

sedangkan pada channel C4 std_al dan pp_bl. Hal ini berdasarkan pada nilai 

coefficients menjauhi nol (0), maka semakin dominan. 

4.4.2 Pengaruh terapi latihan terhadap sisi sehat (healthy) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar pengaruh latihan 

terhadap sisi sehat. 

a. Koefisien determinasi  

Dari hasil pengujian yang dilakukan pada channel C3 diperoleh hasil R2 

sebesar 0.902 dari variabel healthy (Y), hal ini dapat diartikan hasil pengujian 

sebesar 90.2%. Sedangkan hasil pengujian yang dilakukan pada channel C4 

diperoleh hasil R2 sebesar 0.923 dari variabel healthy (Y), hal ini dapat diartikan 

hasil pengujian sebesar 92.3%. Dari hasil pengujian yang dilakukan dapat 

diartikan bahwa pengujian memenuhi syarat untuk mewakili hubungan antara 

variabel independen dan variabel dependen. Adapun data tersebut dapat dilihat 

pada Tabel 4.18. 
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Tabel 4.23 Ouput regresi statistik pada channel C3 dan C4 

SUMMARY OUTPUT 
 

Regression Statistics C3 C4 

Multiple R 0.9497756 0.960991 

R Square 0.9020736 0.923504 

Adjusted R Square 0.8402254 0.875191 

Standard Error 8.5645778 6.965757 

Observations 32 32 

 

b. Uji signifikansi simultan (Uji F) 

Pengujian untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh latihan terhadap 

healty dengan probabilitas 0.05. Hasil yang diperoleh dalam uji signifikansi yang 

dilakukan pada channel C3 adalah 0.000000402. sedangkan hasil pengujian yang 

dilakukan pada channel C4 adalah 0.0000000427.  

Dari pengujian tersebut diperoleh hasil bahwa pengujian yang dilakukan 

pada channel C3 dan C4  lebih kecil dari probabilitas yang ditentukan (0.05). Hal 

ini memberikan informasi bahwa ada pengaruh latihan terhadap healthy. Adapun 

data tersebut dapat dilihat pada tabel 4.19. 

Tabel 4.24 Output uji signifikansi simultan (uji F) pada channel C3 dan C4 

ANOVA   
Regression  C3 C4 

Significance F  0.000000402 0.0000000427 
    

 

c. Uji signifikansi pengaruh Parsial (uji T) 

Uji T bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh latihan secara parsial 

(sendiri-sendiri/masing-masing variabel) berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat (Y) yaitu kondisi healthy. Hasil uji dapat dilihat pada tabel 4.20. 
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Tabel 4.25 uji signifikasi pengaruh parsial (uji T) pada channel C3 dan C4 

 C3 
 C4 

  Coefficients P-value 
 

Coefficients P-value 

Intercept -7.9177295 0.104306 
 

-3.28052 0.508556 

mav_al 115.77827 0.100154 
 

96.50606 0.12768 

mav_bh 145.15398 0.006518 
 

-144.048 0.176059 

mav_bl -65.810641 0.407932 
 

-23.4257 0.156014 

std_al 1.0410051 0.697818 
 

-7.7172 0.000349 

std_bh -4.8946693 0.086989 
 

4.454156 0.156866 

std_bl 2.1203573 0.596723 
 

6.187286 0.035046 

psd_al -1.4629032 0.150581 
 

1.834676 0.005677 

psd_bh 0.390665 0.149994 
 

-0.30981 0.396503 

psd_bl 1.4419165 0.254452 
 

-2.02896 0.010865 

pp_al 1136.7318 0.012328 
 

-172.518 0.700473 

pp_bh 962.33976 0.015205 
 

1709.874 0.001494 

pp_bl -4748.5363 0.018608  -4118.93 0.008964 

 

Dari hasil uji T kemudian dikelompokkan berdasarkan tingkat 

signifikansi dengan beracupan pada nilai probabilitas α = 0.05 terhadap hasil p-

value. Sehingga diperoleh hasil seperti pada tabel 4.21. 

Tabel 4.26 Hasil perhitungan terhadap tingkat probabilitas 

 C3 
 C4 

  Coefficients P-value 
 

Coefficients P-value 

mav_bh 145.15398 0.006518 std_al -7.7172 0.000349 

pp_bl -4748.536 0.019 pp_bl -4118.93 0.008964 

 

d. Persamaan regresi 

Hasil persamaan regresi dari hasil perhitungan pada tabel 4.21 terhadap 

tingkat probabilitas, diperoleh pada channel C3 yaitu mav_bh dan pp_bl 

sedangkan pada channel C4 std_al dan pp_bl. Hal ini berdasarkan nilai 

coefficients menjauhi nol (0), maka semakin dominan. 
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4.4.3 Hasil Analisis Fitur 

Mengacu pada persamaan regresi terhadap pengaruh sebelum latihan dan 

kondisi healthy, diperoleh hasil yang diterapkan dalam melakukan monitoring 

rehabilitasi. Semakin besar tingkat aktivitasnya semakin besar aktivasi signal 

EEG. 

4.4.3.1 Monitoring signal EEG hasil latihan 

Berdasarkan hasil uji T yang dilakukan terhadap pengaruh latihan pada 

channel C3 dan channel C4, diperoleh informasi bahwa fitur mav_bl dan pp_bl 

pada channel C3 dan fitur std_al dan pp_bl pada channel C4 lebih dominan dari 

fitur lainnya. 

Monitoring signal EEG hasil latihan merupakan proses menghitung 

selisih nilai fitur antara nilai pro-test dengan pre-test disetiap rehab mengacu fitur 

hasil pada uji T. Hasil proses tersebut dapat dilihat pada tabel 4.22, tabel 23, tabel 

4.24 dan tabel 4.25.  

Tabel 4.27 Fitur MAV Beta Low channel C3 

Ps T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Ps1 1.123 1.243 0.985 1.443 0.542 -0.556 0.196 -0.161 

Ps2 0.449 1.100 -0.359 0.063 -0.342 9.992 2.290 6.620 

Ps3 0.035 0.208 0.336 0.539 0.686 -0.228 -0.234 -0.714 

Ps4 0.799 -0.163 0.137 0.318 2.850 2.382 -0.099 1.279 

 

Dari tabel 4.22 dapat divisualisasikan dengan menggunakan chart line 

fitur MAV beta low hasil latihan pada channel C3, sehingga dapat mengamati 

hasil latihan melalui gambar 4.12. 
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Gambar 4.37. Chart hasil proses monitoring fitur MAV Beta Low Channel C3 

Tabel 4.28 Fitur PSD Beta Low pada Channel C3 

Ps T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Ps1 -0.170 -0.032 -0.276 0.414 0.277 -0.358 0.694 0.203 

Ps2 -0.477 0.535 -0.127 0.579 1.096 210.686 2.813 81.146 

Ps3 4.218 6.575 8.664 6.734 42.743 32.827 16.840 10.092 

Ps4 1.696 0.542 2.222 0.697 -0.681 -0.645 -0.787 -0.714 

 

Dari tabel 4.23 dapat divisualisasikan dengan menggunakan chart line 

fitur PSD Beta Low hasil latihan pada channel C3, sehingga dapat mengamati 

hasil latihan melalui gambar 4.13. 

 

Gambar 4.38. Chart hasil proses monitoring fitur PSD Beta Low Channel C3 
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Tabel 4.29 Fitur STD Alpha pada Channel C4 

Ps T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Ps1 0.132 0.120 0.142 0.088 0.391 -0.170 0.101 -0.101 

Ps2 -0.290 0.892 -0.420 0.440 0.256 3.931 0.181 1.885 

Ps3 0.795 -0.239 -0.337 0.075 0.185 -0.129 -0.107 0.064 

Ps4 0.485 -0.063 -0.317 0.746 0.879 4.810 -0.315 2.593 

 

Dari tabel 4.24 dapat divisualisasikan dengan menggunakan chart line 

fitur STD Alpha hasil latihan pada channel C4, sehingga dapat mengamati hasil 

latihan melalui gambar 4.14. 

 

Gambar 4.39. Chart line hasil proses monitoring fitur STD Alpha Channel C4 

Tabel 4.30 Fitur PP Beta Low Channel C4 

Ps T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Ps1 -0.631 -0.651 -0.619 -0.816 0.304 -0.016 -0.692 0.014 

Ps2 0.598 -0.880 1.492 -0.467 -0.612 1.386 3.759 1.621 

Ps3 -0.322 -0.602 -0.644 -0.768 -0.326 2.913 -0.416 -0.048 

Ps4 0.479 1.153 -0.546 16.217 1.299 1.318 -0.059 0.524 
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Dari tabel 4.25 dapat divisualisasikan dengan menggunakan chart line 

fitur PP Beta Low hasil latihan pada channel C4, sehingga dapat mengamati hasil 

latihan melalui gambar 4.15. 

 

Gambar 4.40 Chart line hasil proses monitoring fitur PP Beta Low Channel C4 
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channel C4 lebih dominan dari fitur lainnya. 

Monitoring signal EEG hasil latihan merupakan proses menghitung 
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hasil pada uji T. Hasil proses tersebut dapat dilihat pada tabel 4.26, tabel 4.27, 

tabel 4.28 dan tabel 4.29.  

Tabel 4.31 Fitur MAV Beta High pada Channel C3 

Ps T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Ps1 0.064 0.063 0.066 0.060 0.045 -0.022 0.027 -0.032 

Ps2 0.014 0.088 -0.009 0.017 0.053 0.187 0.103 0.145 
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Ps4 -0.064 0.025 0.026 0.060 -0.272 0.061 -0.049 0.006 
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Dari tabel 4.26 dapat divisualisasikan dengan menggunakan chart line 

fitur MAV Betah High terhadap sisi sehat (Healthy) pada channel C3, sehingga 

dapat mengamati hasil latihan melalui gambar 4.16. 

 

Gambar 4.41 Chart hasil proses monitoring fitur MAV Beta High Channel C3 

Tabel 4.32 Fitur PP Beta Low pada Channel C3 

Ps T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Ps1 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 0.006 0.000 0.005 

Ps2 -0.006 -0.004 0.004 -0.003 -0.001 -0.001 0.000 0.000 

Ps3 -0.004 -0.003 -0.008 0.001 -0.007 -0.005 -0.005 -0.005 

Ps4 0.003 0.002 -0.006 -0.007 -0.028 0.007 -0.006 0.001 

 

Dari tabel 4.27 dapat divisualisasikan dengan menggunakan chart line 

fitur PP Alpha terhadap sisi sehat (Healthy) pada channel C3, sehingga dapat 

mengamati hasil latihan melalui gambar 4.17. 

-0.400

-0.300

-0.200

-0.100

0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A
m

p
lit

u
d

o
 (

M
ic

ro
vo

lt
)

Terapi ke 1 s.d 8

Chart Line Fitur MAV Beta High Channel C3

Ps1 Ps2 Ps3 Ps4



84 

 

 

 

Gambar 6.42 Chart line hasil proses monitoring fitur PP Beta Low Channel C3 

Tabel 4.33 Fitur STD Alpha pada Channel C4 

Ps T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Ps1 1.844 1.441 2.246 0.636 0.907 -0.160 1.734 -0.053 

Ps2 -1.651 4.755 -2.655 2.315 -0.079 18.691 1.624 10.158 

Ps3 9.746 12.413 15.865 32.109 23.754 7.043 12.202 12.674 

Ps4 -0.621 0.416 -1.221 2.174 -45.639 18.240 -1.874 8.183 

 

Dari tabel 4.28 dapat divisualisasikan dengan menggunakan chart line 

fitur PP Alpha terhadap sisi sehat (Healthy) pada channel C4, sehingga dapat 

mengamati hasil latihan melalui gambar 4.18. 

 

Gambar 4.43. Chart line hasil proses monitoring fitur STD Alpha Channel C4 
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Tabel 4.34 Fitur PP Beta Low pada Channel C4 

Ps T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Ps1 -0.0003 -0.0012 0.0006 -0.0029 0.0006 0.0002 -0.0024 0.0005 

Ps2 0.0030 -0.0007 0.0185 0.0032 0.0007 0.0006 -0.0014 -0.0004 

Ps3 -0.0002 -0.0015 -0.0015 0.0001 -0.0005 -0.0011 -0.0021 -0.0019 

Ps4 0.0044 -0.0026 -0.0065 0.0055 -0.0286 0.0030 -0.0014 0.0008 

 

Dari tabel 4.29 dapat divisualisasikan dengan menggunakan chart line 

fitur PP Alpha terhadap sisi sehat (Healthy) pada channel C4, sehingga dapat 

mengamati hasil latihan melalui gambar 4.19. 

 

Gambar 4.44 Chart line hasil proses monitoring fitur PP Beta Low Channel C4 

4.5 Hasil evaluasi rehabilitasi 

Evaluasi rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk mengukur tingkat 
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sedangkan untuk evaluasi sinyal EEG dapat melihat dari :  

1. Akumulasi selisih nilai positif / negatif terhadap hasil latihan 

2. Akumulasi selisih nilai positif / negatif terhadap healthy.  

3. Observasi hasil program rehabilitasi. 
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Point 1 dan 2 dapat diambil dari hasil monitoring signal EEG hasil latihan 

serta terhadap sisi sehat patient. Selisih nilai positif yang diperoleh menunjukkan 

bahwa post-test > pre-test / post-test > healthy, sedangkan selisih nilai negatif 

menunjukkan bahwa post-test < pre-test / post-test < health. Pada poin 3 

(observasi), penulis mengambil nilai standar deviasi dari pre-test dan post-test 

pada monitoring signal EEG hasil latihan sedangkan untuk monitoring signal EEG 

hasil rehabilitasi pasien stroke terhadap sisi sehat adalah healty dan post-test. 

Monitoring ini dilakukan pada channel C3 dan C4, dengan parameter yang 

diperoleh dari pengukuran persamaan regresi terhadap pengaruh latihan maupun 

sisi sehat. 

4.5.1 Akumulasi selisih nilai positif / negatif terhadap hasil latihan 

Selisih nilai positif / negatif diperoleh dari hasil monitoring signal EEG 

hasil latihan. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 4.30..  

Tabel 4.35 Selisih nilai positif / negatif terhadap hasil latihan dalam persent 

Channels Fitur Selisih Ps1 Ps2 Ps3 Ps4 

C3 

MAV BL ( + ) 75.0% 75.0% 62.5% 75.0% 

 
( - ) 25.0% 25.0% 37.5% 25.0% 

PSD BL ( + ) 50.0% 75.0% 100.0% 50.0% 

  ( - ) 50.0% 25.0% 0.0% 50.0% 

C4 

STD AL ( + ) 75.0% 75.0% 50.0% 62.5% 

 
( - ) 25.0% 25.0% 50.0% 37.5% 

PP BL ( + ) 25.0% 62.5% 12.5% 75.0% 

  ( - ) 75.0% 37.5% 87.5% 25.0% 

 

Dari tabel 4.30, diperoleh informasi bahwa secara keseluruhan selisih 

positif sebesar 62.50%, selisih positif pada time domain sebesar 68.75%, selisih 

positif pada domain frekuensi 56.25%, selisih positif pada channel C3 sebesar 

70.31% dan channel C4 sebesar 54.69%. Dan dapat informasi bahwa selisih 

positif Ps3 pada fitur PSD BL sebesar 100%, hal ini memberikan informasi bahwa 

Ps3 selama mengikuti latihan selalu mengalami perkembangan positif setiap 

pertemuan. 
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4.5.2 Akumulasi selisih nilai positif / negatif terhadap healty 

Selisih nilai positif / negatif diperoleh dari hasil monitoring signal EEG 

hasil latihan terhadap sisi sehat. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 4.31..  

Tabel 4.36 Selisih nilai positif / negative hasil latihan terhadap sisi sehat dalam 

persent 

Channels Fitur Selisih Ps1 Ps2 Ps3 Ps4 

C3 

MAV BL ( + ) 75.0% 87.5% 100.0% 62.5% 

 
( - ) 25.0% 12.5% 0.0% 37.5% 

PP_BL ( + ) 25.0% 25.0% 12.5% 50.0% 

  ( - ) 75.0% 75.0% 87.5% 50.0% 

 

STD AL ( + ) 75.0% 62.5% 100.0% 50.0% 

 
( - ) 25.0% 37.5% 0.0% 50.0% 

PP BL ( + ) 50.0% 62.5% 12.5% 50.0% 

  ( - ) 50.0% 37.5% 87.5% 50.0% 

 

Dari tabel 4.31, diperoleh informasi bahwa secara keseluruhan selisih 

positif sebesar 56.25%, selisih positif pada time domain sebesar 76.75%, selisih 

positif pada domain frekuensi 35.94%, selisih positif pada channel C3 sebesar 

54.69% dan channel C4 sebesar 57.81%. Dan didapat informasi bahwa selisih 

positif  Ps3 pada fitur MAV BL dan STD AL sebesar 100%, hal ini memberikan 

informasi bahwa Ps3 selama mengikuti latihan terhadap sisi sehat selalu 

mengalami perkembangan positif setiap pertemuan. 

4.5.3 Observasi hasil program rehabilitasi 

Observasi merupakan aktivitas terhadap suatu proses yang sudah 

diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sebagai 

hasil dari program rehabilitasi untuk melanjutkan suatu penelitian. 

4.5.3.1 Observasi hasil monitoring signal EEG hasil latihan 

Observasi monitoring signal EEG hasil latihan merupakan pengamatan 

terhadap sinyal EEG yang diperoleh dari nilai standar deviasi pre-test dan post-

test di setiap rehabilitasi. Monitoring dilakukan pada channel C3 (tabel 4.32 dan 

tabel 4.33)  dan C4 (tabel 4.34 dan tabel 4.34), dengan parameter yang diperoleh 

dari pengukuran persamaan regresi terhadap pengaruh latihan.  
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Tabel 4.37 Observasi hasil monitoring fitur MAV Beta Low hasil latihan pada 

channel C3 

  Ps1 Ps2 Ps3 Ps4 

Pre-Test 
0.03 0.02 0.09 0.02 

Post-Test 
0.02 0.15 0.11 0.15 

 

Dari tabel 4.32 dapat divisualisasikan dengan menggunakan chart line 

fitur MAV Beta Low hasil latihan pada channel C3, sehingga dapat mengamati 

hasil latihan melalui gambar 4.20. Dari data tersebut diperoleh informasi bahwa 

tiga partisipan mengalami perkembangan positif dan 1 partisipan (Ps1) 

memperoleh hasil perubahan amplitudo saat latihan lebih rendah dari pre-test pada 

channel C3. 

 

Gambar 4.45 Observasi hasil monitoring  Fitur MAV Beta Low hasil latihan 

pada channel C3 

Tabel 4.38 Observasi hasil monitoring fitur PSD Beta Low hasil latihan pada 

Channel C3 

  Ps1 Ps2 Ps3 Ps4 

Pre-Test 0.26 0.39 0.28 1.45 

Post-Test 0.23 39.78 12.60 0.44 
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Dari tabel 4.33 dapat divisualisasikan dengan menggunakan chart line 

fitur PSD Beta Low hasil latihan pada channel C3, sehingga dapat mengamati 

hasil latihan melalui gambar 4.21. Dari data tersebut diperoleh informasi bahwa 

dua partisipan mengalami perkembangan positif dan dua partisipan memperoleh 

hasil perubahan energi saat latihan lebih rendah dari pre-test pada channel C3. 

 

Gambar 4.46. Observasi hasil monitoring Fitur PSD Beta Low hasil latihan pada 

channel C3 

 

Tabel 4.39 Observasi hasil monitoring fitur STD Alpha hasil latihan pada 

Channel C4 

  Ps1 Ps2 Ps3 Ps4 

Pre-Test 0.46 0.46 5.13 1.32 

Post-Test 0.66 5.44 9.21 9.68 

 

Dari tabel 4.34 dapat divisualisasikan dengan menggunakan chart line 

fitur STD Alpha hasil latihan pada channel C4, sehingga dapat mengamati hasil 

latihan melalui gambar 4.22. Dari data tersebut diperoleh informasi bahwa semua 

partisipan mengalami perkembangan positif hasil perubahan amplitudo saat 

latihan pada channel C4. 
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Gambar 4.47. Observasi hasil monitoring  Fitur STD Alpha hasil latihan pada 

channel C4 

Tabel 4.40 Observasi hasil monitoring fitur PP Beta Low hasil latihan pada 

Channel C4 

  Ps1 Ps2 Ps3 Ps4 

Pre-Test 0.005 0.003 0.002 0.002 

Post-Test 0.002 0.006 0.001 0.003 

 

Dari tabel 4.35 dapat divisualisasikan dengan menggunakan chart line 

fitur PP Beta Low hasil latihan pada channel C4, sehingga dapat mengamati hasil 

latihan melalui gambar 4.23. Dari data tersebut diperoleh informasi bahwa dua 

partisipan mengalami perkembangan positif dan dua hasil perubahan amplitudo 

rendah saat latihan pada channel C4. 

 

Gambar 4.48. Observasi hasil monitoring fitur PP Beta Low hasil latihan pada 

Channel C4 
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4.5.3.2 Observasi hasil monitoring signal EEG hasil latihan terhadap sisi 

sehat (Healty) 

Observasi monitoring signal EEG hasil latihan terhadap sisi sehat 

merupakan pengamatan terhadap signal EEG yang diperoleh dari nilai standart 

deviasi post-test terhadap healty di setiap rehabilitasi. Monitoring dilakukan pada 

channel C3 dan C4, dengan parameter yang diperoleh dari pengukuran persamaan 

regresi terhadap pengaruh latihan. 

Tabel 4.41. Observasi hasil monitoring fitur MAV Beta High hasil latihan 

terhadap sisi sehat pada channel C3 

  Ps1 Ps2 Ps3 Ps4 

Healty 0.020 0.006 0.017 0.240 

Post-Test 0.027 0.074 0.134 0.153 

 

Dari tabel 4.36 dapat divisualisasikan dengan menggunakan chart line 

fitur MAV Beta Hight pada channel C3, sehingga dapat mengamati hasil latihan 

melalui gambar 4.24. Dari data tersebut diperoleh informasi bahwa tiga partisipan 

mengalami perkembangan positif dan satu partisipan lebih kecil hasil perubahan 

amplitudo saat latihan pada channel C3. 

 

Gambar 4.49. Observasi hasil monitoring fitur MAV Beta High hasil latihan 

terhadap sisi sehat pada channel C3 
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Tabel 4.42. Observasi hasil monitoring fitur PP Alpha hasil latihan terhadap sisi 

sehat pada channel C3 

  Ps1 Ps2 Ps3 Ps4 

Healty 0.002 0.004 0.009 0.010 

Post-Test 0.010 0.007 0.005 0.006 

 

Dari tabel 4.37 dapat divisualisasikan dengan menggunakan chart line 

fitur PP Alpha hasil latihan pada channel C3, sehingga dapat mengamati hasil 

latihan melalui gambar 4.25. Dari data tersebut diperoleh informasi bahwa dua 

partisipan mengalami perkembangan positif dan dua memperoleh hasil perubahan 

energi saat latihan lebih rendah dari healty pada channel C3 

 

 

Gambar 4.50. Observasi hasil monitoring fitur PP Beta Low hasil latihan 

terhadap sisi sehat pada channel C3 
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Dari tabel 4.38 dapat divisualisasikan dengan menggunakan chart line 

fitur STD Alpha hasil latihan pada channel C4, sehingga dapat mengamati hasil 

latihan melalui gambar 4.26. Dari data tersebut diperoleh informasi bahwa tiga 

partisipan mengalami perkembangan positif dan dua memperoleh hasil perubahan 

amplitudo saat latihan lebih rendah dari healty pada channel C4 

 

Gambar 4.51. Observasi hasil monitoring fitur STD Alpha hasil latihan terhadap 

sisi sehat pada channel C4 
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Dari tabel 4.32 dapat divisualisasikan dengan menggunakan chart line 
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partisipan mengalami perkembangan positif dan 1 partisipan memperoleh hasil 

perubahan sinyal dalam waktu saat latihan lebih rendah dari healty pada channel 

C4 
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Healty, 0.354

Post-Test, 6.818

Healty, 1.157

Post-Test, 8.764

Healty, 19.57 Post-Test, 12.46

0.000

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Chart Observasi hasil monitoring fitur STD Alpha hasil latihan 
terhadap sisi sehat pada channel C4

Ps1 Ps2 Ps3 Ps4



94 

 

 

Gambar 4.52. Observasi hasil monitoring fitur PP Beta Low latihan terhadap sisi 

sehat pada channel C4 
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BAB 5 

KESIMPULAN 

Pada penelitian ini kami memonitoring sinyal EEG pada proses 

rehabilitasi pasien stroke selama 8 kali pertemuan. Dengan pendekatan terapi 

latihan menggunakan konsep Bobath.  Dari metode penelitian yang telah dijalani 

dan hasil yang diperoleh. 

1. Monitoring perkembangan latihan dapat dilakukan dengan mencari selisih 

post-test dengan pre-test dan membandingkan post-test dengan sisi sehat  

2. Hasil fitur yang paling dominan yaitu STD Alpha dan PP Beta Low pada 

channel C4. Baik pengujian terhadap hasil latihan maupun kondisi sehat. 

3. Adanya pengaruh latihan terhadap kondisi pasien sebelum latihan maupun 

kondisi sehat pada channel C3 maupun C4 dan secara keseluruhan memiliki 

pengaruh secara signifikan. 

4. Hasil monitoring atau evaluasi diperoleh progress peningkatan kesembuhan 

pada terapi ke 4. 

5. Bahwa metode Bobath memberikan pengaruh terhadap hasil rehabilitasi.  

 Hasil ini masih merupakan studi awal dan diperlukan desain penelitian 

serta skenario yang lebih baik strategi pemantauan rehabilitasi stroke. Kami 

mengakui bahwa memiliki kesulitan dan ketidakpastian dalam menentukan batas 

yang tepat antara EEG dari kondisi setiap gerakan. Untuk itu penelitian 

selanjutnya, proses perekaman data EEG pada pasien rehabilitasi stroke harus 

lebih diperhatikan dengan teliti, baik sebelum memulai hingga proses 

pengambilan data hingga selesai. Kemungkinan munculnya kondisi dimana 

mempengaruhi kondisi pasien seperti semangat, kejenuhan dan lainnya serta 

gerakan tambahan yang tidak sengaja dilakukan partisipan. Tipe gerakan yang 

diujikan pada pasien stroke mungkin bisa disesuaikan dengan 

kelemahan gerakan yang dialami oleh partisipan. Durasi waktu pengambilan data 

EEG saat melakukan pengujian gerakan. Perlu ada pengujian pergerakan 

berdasarkan event (menggenggam dan melepas) dan penambahan durasi dan 

partisipan agar memperoleh hasil yang maksimal terutama pada awal terkena 

serangan stroke. 
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LAMPIRAN 
 

 

Lampiran 1. Lembar Informasi Untuk Subjek Penelitian 

 

LEMBAR INFORMASI UNTUK SUBYEK PENELITIAN 

 

Penjelasan penelitian untuk disetujui (informed for consent)   

Nama peneliti   : Suyasmad 

Alamat    : Dsn. Sidolegi Ds. Parengan Kec. Jetis Kab. Mojokerto 

Judul Penelitian  :  

 

“Pengembangan Metode Monitoring Rehabilitasi Pasien Stroke    

Dengan Teknik Bobath Menggunakan Sinyal EEG” 

 

a. Manfaat penelitian adalah diperoleh parameter sinyal EEG yang dapat digunakan 

monitoring proses rehabilitasi. 

b. Metode penelitian yang digunakan adalah pengukuran secara langsung pada 

responden melalui alat EEG. 

c. Sebagai ucapan terimakasih, subjek penelitian akan mendapatkan cenderamata dari 

peneliti.  

d. Prosedure penelitian ini yaitu :  

1. Bapak/ibu akan menjalani penilaian klinis secara periodik 

2. Bapak/Ibu akan dipakaikan alat EEG pada kepala. Alat ini bersifat 

portable dan didesain seperti helm sehingga mudah pemakaiannya. 

3. Sambil memakai alat EEG responden akan diam ditempat selama 1 menit 

untuk perekaman baseline. Kemudian melakukan latihan selama 4 menit 

yaitu yang telah diajarkan oleh medis. 

4. Perekaman latihan dilakukan pada anggota gerak atas. Total waktu yang 

dibutuhkan sekitar 5 menit 

e. Efek samping yang mungkin timbul adalah rasa lelah dan sedikit pusing 

f. Tindak lanjut bila efek samping terjadi adalah responden akan dikelurakan 

dari penelitian dan akan segera mendapatkan penanganan medis 
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g. Semua informasi tentang responden akan dijamin kerahasiaanya dan tidak 

akan dipublikasikan 

h. Responden dapat menolak untuk menjadi subjek penelitian tanpa ada paksaan 

dari pihak manapun dan bisa mengundurkan diri dari penelitian kapanpun. 

i. Jika ada memiliki pertanyaan tentang hak anda sebagai subjek penelitian maka 

anda dapat menghubungi Suyasmad sebagai peneliti utama di No.                        

HP. 081331082263 

 

Mojokerto,                          2019 

Yang menerima penjelasan        Yang memberi penjelasan 

 

 

 

 

(…………………………….……..)  Suyasmad 

 

Saksi I       Saksi II 

 

 

 

 

(………………………….)   (………………………….) 
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Lampiran 2. Persetujuan menjadi subject penilaian 

 

PERSETUJUAN MENJADI SUBJEK PENELITIAN 

(Informed Consent) 

 

Yang bertandatangan dibawah ini : 

Nama    : ……………………………………………………….  

Umur    : ……………………………………………………….  

Jenis Kelamin   : ……………………………………………………….  

No. KTP   : ……………………………………………………….  

Alamat   : ……………………………………………………….  

Telepon/HP   : ……………………………………………………….  

Pekerjaan   : ……………………………………………………….  

No. Rekam Medik  : ……………………………………………………….  

Menyatakan bahwa  :  

 

Telah memperoleh penjelasan tentang tujuan, manfaat, prosedur, efek samping 

dan informasi lengkap, jelas dan sudah saya pahami terkait dengan penelitian 

berjudul “Pengembangan Metode Monitoring Rehabilitasi Pasien Stroke 

Dengan Teknik Bobath Menggunakan Sinyal EEG” 
Dengan ini saya menyatakan kesediaan saya secara sukarela untuk menjadi subjek 

/ responden penelitian ini. Saya mengerti bahwa saya boleh mengundurkan diri 

dari penelitian ini kapanpun. 

Demikian persetujuan ini saya buat dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan dan 

tanpa tekanan siapapun. 

Mojokerto,                           2019 

Yang memberi persetujuan 

 

 

(………………………….) 

 

Saksi I      Saksi II 

(Pihak dari Peneliti)     (Pihak dari subjek penelitian) 

 

 

(………………………….)   (…....…………………….) 
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Lampiran 3. Lembar pengunduran diri 

 

LEMBAR PENGUNDURAN DIRI DARI PENELITIAN 

 

Yang bertandatangan dibawah ini : 

Nama    : ……………………………………………………….  

Umur    : ……………………………………………………….  

Jenis Kelamin   : ……………………………………………………….  

No. KTP   : ……………………………………………………….  

Alamat   : ……………………………………………………….  

Telepon/HP   : ……………………………………………………….  

Pekerjaan   : ……………………………………………………….  

No. Rekam Medik  : ……………………………………………………….  

Menyatakan bahwa  :  

 

Dengan ini menyatakan mengundurkan diri dari sebgai subjek penelitian dari 

penelitian  “Pengembangan Metode Monitoring Rehabilitasi Pasien Stroke 

Dengan Teknik Bobath Menggunakan Sinyal EEG” 
Pengunduran ini tidak akan berdampak terhadap kualitas hubungan kerja . 

Demikian pengunduran diri ini saya buat dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan 

dan tekanan dari siapapun juga. 

 

Mojokerto,                           2019 

Yang memberi persetujuan 

 

 

(………………………….) 

 

Saksi I      Saksi II 

(Pihak dari Peneliti)     (Pihak dari subjek penelitian) 

 

 

(………………………….)   (…....…………………….) 
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Lampiran 4. Permohonan ijin penelitian di Asya Therapy Center 
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