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ABSTRAK 

 

PENGARUH BACK MASSAGE DURASI 20 MENIT DAN 40 MENIT 

UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS TIDUR. Charolena Arta 

Maretdhidta. J110080005: Mahasiswa Program Studi Diploma IV, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

(terdiri dari 35 Halaman) 

(Dibimbing oleh: Totok Budi Santoso SSt.FT, MPH dan Dwi Rosela K, SSt.FT, 

M. Fis) 

 

Latar belakang : Permasalahan dalam tidur dapat mempengaruhi baik buruknya 

kualitas tidur (Quality of Sleep) yaitu gangguan tidur. Gangguan tidur itu sendiri 

merupakan suatu kumpulan kondisi yang dicirikan dengan adanya gangguan 

dalam jumlah, kualitas atau waktu tidur pada seorang individu. Salah satu cara 

untuk memperbaiki kualitas tidur adalah dengan massage. Massage sebagai 

fisiologis terpadu respon yang berasal dari hipotalamus yang mengarah kenaikan 

atau penurunan gairah dari sistem saraf pusat. Massage menghasilkan relaksasi 

yang dapat mengurangi ketegangan otot dari respon stres. Dan kualitas tidur itu 

sendiri dapat dinilai dengan kuesioner the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). 

 

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian back 

massage durasi 20 menit dan 40 menit untuk meningkatkan kualitas tidur. 

 

Metode penelitian : Metode penelitian yang digunakan adalah komparatif, 

dengan pendekatan quasi experiment dan desain pre and post test with control 

design. Penelitian dilakukan di Nglangon Sragen, sampel berjumlah 12 orang 

diambil melalui metode Purposive sampling. Kedua kelompok sampel tersebut 

diukur mengunakan kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) kemudian 

dianalisa dengan uji statistik. 

 

Hasil : Uji normalitas Shapiro-Wilk dengan hasil P> 0.05 yang berarti distribusi 

data normal,  maka di uji analisis data mengguanakan Paired Sampel t test. Dari 

hasil uji tersebut menunjukkan adanya hubungan antara pemberian back massage 

dengan kualitas tidur dengan nilai p <0.05. Pada uji pengaruh mendapatkan hasil  

bahwa pemberian back massage kelompok durasi 40 menit lebih berpengaruh 

terhadap peningkatan kualitas tidur. Diharapkan pada penilitian selanjutnya 

dengan menambah jumlah variabel guna memperluas penelitian ini. 

 

Kesimpulan : ada pengaruh pemberian back massage durasi 40 menit dan 20 

menit untuk meningkatkan kualitas tidur. 

 

Kata kunci : Back Massage, Kualitas Tidur 



PENDAHULUAN  

Latar Belakang Masalah 

Gangguan tidur merupakan suatu kumpulan kondisi yang dicirikan dengan 

adanya gangguan dalam jumlah, kualitas atau waktu tidur pada seorang individu. 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ohayon (2002) melaporkan bahwa lansia 

mengalami kesulitan tidur pada 15% - 45%, terganggu tidur di sekitar 20% - 65%, 

terbangun pagi di 15% - 54%, dan non-restoratif tidur di sekitar 10%. Richards, 

Gibson dan Overton-McCoy (2000), dalam tinjauan dari 22 penelitian tentang 

efek dari massage relaksasi, kenyamanan dan tidur, menekankan bahwa efek 

paling terkenal dari massage adalah untuk memberikan relaksasi psikologis dan 

mengurangi kecemasan dan nyeri. Holland dan Pokorny (2001) 

menginformasikan bahwa penerapan massage selama 3 hari untuk individu yang 

berusia antara 52 - 88 menghasilkan perasaan cemas berkurang, tenang, relaksasi, 

fisik dan kebahagiaan. 

Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh back massage durasi 20 menit untuk meningkatkan 

kualitas tidur ? 

2. Apakah ada pengaruh back massage durasi 40 menit untuk meningkatkan 

kualitas tidur ? 

3. Apakah ada perbedaan pengaruh back massage durasi 20 menit dan 40 menit 

untuk meningkatkan kualitas tidur ? 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh back massage durasi 20 menit untuk 

meningkatkan kualitas tidur. 

2. Untuk mengetahui pengaruh back massage durasi 40 menit untuk 

meningkatkan kualitas tidur. 

3. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh back massage durasi 20 menit dan 40 

menit untuk meningkatkan kualitas tidur. 

 



   Manfaat Penelitian 

1. Bagi Teoritis 

a.  Memberikan referensi dan bahan pembanding dalam kegiatan yang ada 

hubungannya dengan pelayanan kesehatan. 

b. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi ilmiah dalam pembelajaran 

tentang pengaruh pemberian back massage untuk meningkatkan kualitas 

tidur. 

2. Bagi Praktis 

a. Diharapkan dapat memberikan gambaran tentang manfaat pengaruh 

pemberian back massage untuk meningkatkan kualitas tidur dan dapat 

dikembangkan lagi demi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan seni (IPTEKS). 

 

KERANGKA TEORI 

1. Kualitas Tidur 

Kualitas tidur sendiri adalah kemampuan individu untuk tetap tidur dan 

bangun dengan jumlah tidur Rapid Eye Movement (REM) dan Non Rapid Eye 

Movement (NREM) yang cukup. Kualitas tidur sangat penting, karena 

gangguan tidur yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang bisa 

menurunkan kesehatan umum dan fungsional sehingga mempengaruhi kualitas 

hidup. 

Manfaat Tidur 

Tidur merupakan bagian dari proses mempertahankan fungsi fisiologis 

normal. Tidur juga merupakan waktu yang diperlukan untuk memperbaiki dan 

menyiapkan energi yang akan dipergunakan setelah periode istirahat. 

Penggunaan energi secara penuh perlu diganti dengan istirahat pada waktu 

malam hari yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan energi (Potter & 

Perry, 2007). 

 

 



2. Massage 

Massage yaitu tindakan penekanan oleh tangan pada jaringan lunak, 

bisanya otot, tendon atau ligamen, tanpa menyebabkan pergeseran atau 

perubahan posisi sendi, menghasilkan relaksasi, dan meningkatkan sirkulasi 

(Henderson, 2006). 

Manfaat Massage 

Massage akan membantu memperlancar metabolisme dalam tubuh. 

 Treatment  massage  akan mempengaruhi proses kontraksi dinding kapiler 

sehingga terjadi keadaan vasodilatasi atau melebarnya pembuluh darah kapiler 

dan pembuluh getah bening. Aliran oksigen dalam darah meningkat, 

pembuangan sisa-sisa metabolic semakin lancar sehingga memacu hormone 

endorphin yang berfungsi memberikan rasa nyaman. 

Back Massage 

Back massage adalah tindakan massage yang dilakukan pada bagian 

punggung dengan usapan yang perlahan selama 3-10 menit (Potter & Perry, 

2005). Massage punggung ini dapat menyebabkan timbulnya mekanisme 

penutupan terhadap impuls nyeri saat melakukan gosokan penggung yang 

dilakukan dengan lembut. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian adalah experiment dengan pendekatan quasi experimental, 

desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pretest-Postest Two 

Group Design. Tempat penelitian dilaksanakan di kios Nglangon Sragen. Rencana 

penelitian dilakukan pada bulan April 2013.   

Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang sepeda motor sebagai kerja 

sambilannya di kios Nglangon, Sragen sejumlah 23 responden. 

 



Sampel 

Sampel yang di ambil berjumlah 12 orang. Teknik pengambilan sampel yaitu 

dilakukan secara purposive sampling. 

Definisi Operasional 

1) Back Massage 

Massage yaitu tindakan penekanan oleh tangan pada jaringan lunak, bisanya 

otot, tendon atau ligamen, tanpa menyebabkan pergeseran atau perubahan 

posisi sendi, menghasilkan relaksasi, dan meningkatkan sirkulasi (Henderson, 

2006). Sedangkan Back massage itu sendiri adalah tindakan massage yang 

dilakukan pada bagian punggung dengan usapan yang perlahan selama 3-10 

menit (Potter & Perry, 2005). Teknik massage yang digunakan dalam durasi 

20 menit adalah Effleurage atau stroking (menggosok), Petrissage atau 

kneading (memijat-mijat), dan Tapotement ( memukul-mukul). Sedangkan 

teknik massage yang digunakan dalam durasi 40 menit adalah Effleurage atau 

stroking (menggosok), Petrissage atau kneading (memijat-mijat), vibrasi 

(getaran), Tapotement ( memukul-mukul) dan Frictioni (Menggerus). Dalam 

penelitian ini back massage  diberikan 3x dalam 3 hari berturut-turut. 

2) Kualitas Tidur 

Dalam penilaian kualitas tidur dapat dilihat dari 7 komponen yaitu subjektif 

kualitas tidur, tidur latency, durasi tidur, tidur effisiensi, gangguan tidur, 

penggunaan obat tidur, dan disfungsi siang hari. Dari 7 komponen tersebut 

terdapat dalam kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Jika 

penilaian dengan kuesioner PSQI didapatkan hasil < 5 maka kualitas tidur 

baik, namun jika penilaian didapatkan hasil > 5 berarti kualitas tidur buruk. 

Penilaian kualitas tidur dilakukan sebelum pemberian interverensi dan dalam 

penilaian ini dilihat dari kemampuan tidur selama 3 hari belakangan sebelum 

diberi terapi back massage. Jika dalam penilaian didapatkan hasil  > 5 maka 

individu layak menjadi responden dan akan diberikan terapi back massage 

selama 3 hari. Setelah 3 hari pemberian back massage dilakukan kembali 

penilaian kualitas tidur menggunakan kuesioner PSQI. 



    Jalannya penelitian 

1. Pada bulan januari dilakukan survey lapangan di kios Nglangon, Sragen. 

2. Pada tanggal 29 Maret 2013 melakukan perijinan kepada kepala 

kelurahan Karang Tengah. 

3. Pada tanggal 01 April 2013 penelitian dimulai. 

a. Menentukan nilai kualitas tidur responden sebelum pemberian  Back 

Massage dengan menggunakan kuisoner PQSI. 

b. Pemberian  Back Massage. 

c. Evaluasi setelah pemberian Back Massage dengan menggunakan 

kuisoner PQSI.   

4. Pada tanggal 29 April 2013 penelitian selesai. 

5. Peneliti menganalisa data dengan menggunakan software program SPSS 

windows  

6. Peneliti melanjutkan penyusunan skripsi. 

      Teknik analisa data 

Data berupa penilaian kekuatan otot dilakukan pre-test dan post-test pada 

kelompok durasi 20 menit dan 40 menit. Kemudian dilakukan uji normalitas 

data menggunakan uji Shapiro Wilk test. Untuk test pengaruh pemberian 

intervensi mendapatkan data berdistribusi normal maka analisis statistik 

dengan uji parametik Paired Sampel T test. Untuk uji beda pengaruh 

mendapatkan data berdistribusi tidak normal menggunakan uji Mann-Whitney 

test. Analisis data menggunakan soft ware  program SPSS  for Windows. 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL  

1.Karakteristik responden 

1. Karakteristik responden menurut umur 

Tabel 4.1. Distribusi Responden Berdasarkan Umur 

  Umur 40 menit 20 menit 

Frekuensi Prosentase Frekuensi Prosentase 

<45 - - - - 

45-59 

60-74 

5 

1 

84% 

17% 

6 

- 

100% 

- 

Jumlah 6 100 % 6 100 % 

Sumber : WHO dan Hasil pengolahan data 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas diketahui bahwa responden terbanyak 

pada usia 45-59 tahun pada kedua kelompok. Pada kelompok durasi 40 menit 

terdapat 5 orang (84%) dan sedangkan pada kelompok durasi 20 menit 

terdapat 6 orang (100%). 

2. Karakteristik responden menurut jenis kelamin 

Tabel 4.2. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis kelamin 40 menit 20 menit 

Frekuensi Prosentase Frekuensi Prosentase 

Laki-laki 4 67% 5 83% 

Perempuan 2 33% 1 17% 

Jumlah 6 100% 6 100% 

Sumber : Hasil pengolahan data 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukan bahwa jumlah responden laki-laki 

memiliki frekuensi yang tinggi. Pada kelompok durasi 40 menit terdapat 4 

orang (67%) dan sedangkan pada kelompok durasi 20 menit terdapat 5 orang 

(83%). 

 

 

 

 



3. Karakteristik responden menurut pekerjaan 

Tabel 4.3. Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan 40 menit 20 menit 

Frekuensi Prosentase Frekuensi Prosentase 

Swasta 3 50% 4 67% 

PNS 3 50% 2 33% 

Jumlah 6 100% 6 100% 

Sumber : Hasil pengolahan data 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukan bahwa jumlah responden yang 

mempunyai pekerjaan swasta dan PNS pada kelompok durasi 40 menit sama-

sama terdapat 3 orang (50%). Pada kelompok durasi 20 menit jumlah 

responden yang mempunyai pekerjaan swasta lebih banyak yaitu terdapat 4 

orang (67%) dibanding yang mempunyai pekerjaan PNS terdapat 2 orang 

(33%). 

4. Karakteristik responden menurut penilaian kuisioner PSQI 

Tabel 4.4. Distribusi Responden Berdasarkan kusioner PSQI 

Sampel Sebelum Sesudah Selisih 

40 menit 

1 

 

11 

 

7 

 

4 

2 9 4 5 

3 8 3 5 

4 12 6 6 

5 10 6 4 

6 

Mean 

20 menit 

11 

10.17 

6 

5.3 

5 

4.83 

 

7 10 9 1 

8 10 8 2 

9 12 10 2 

10 8 7 1 

11 

12 

11 

12 

8 

9 

3 

3 

Mean  10.5 8.5 2 

Sumber : Hasil pengolahan data 



 

Berdasarkan tabel 4.4. data terkumpul dari kelompok durasi 40 menit 

diperoleh nilai mean sebelum intervensi 10.17 sedangkan setelah terapi 

menjadi 5.3 dan mempunyai selisih sebesar 4.83. sedangkan dari kelompok 

durasi 20 menit diperoleh nilai mean sebelum intervensi 10.5 sedangkan 

setelah terapi menjadi 8.5 dan mempunyai selisih sebesar 2. 

Hasil Analisis Data 

1. Uji normalitas data 

Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Shapiro-Wilk, 

diperoleh nilai sebagai berikut : 

Tabel 4.5.Uji normalitas data menggunakan uji Shapiro-Wilk 

No Data 40 menit Signifikansi Data 20 menit  Signifikansi 

1 Pre .714 Pre .381 

2 Post .252 Post .790 

3 Selisih .252 Selisih .128 

     

Sumber : Hasil pengolahan data 

Dari hasil uji normalias data kelompok 40 menit dan kelompok 20 

menit didapatkan bahwa semua data berdistribusi normal, dengan nilai 

p > 0,05. 

2. Uji Beda Pengaruh 

Pengujian pengaruh dari antara pemberian back massage terhadap 

kualitas tidur,  dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel .4.6. Uji Paired Sample T-Test 

No Data Uji Nilai Signifikansi 

1 Durasi 40 menit .000 

2 Durasi 20 menit .003 

  Sumber : hasil pengolahan data 

Hasil menunjukkan nilai signifikansi pada durasi 40 menit dan 20 

menit sama-sama mendapatkan nilai signifikansi p <0,05 yang 



menunjukkan bahwa back massage dengan durasi 40 menit dan 20 

menit berpengaruh terhadap peningkatan kualitas tidur. 

3. Uji beda pengaruh 

Hasil uji normalitas data mendapatkan hasil uji dimana semua 

data berdistribusi normal dengan nilai p > 0,05. Setelah data diketahui 

berdistribusi normal maka pengujian beda pengaruh menggunakan uji 

Independent sampel t- test, dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.7. Hasil uji Independent sampel t- test pada Selisih 

durasi 40 menit dan 20 menit 

No Data Uji Nilai Signifikansi 

1 Uji beda pengaruh 0,00 

Sumber : hasil pengolahan data  

Hasil interprestasi dari uji Independent sampel t- test 

menunjukkan bahwa nilai p = 0,000 menunjukkan perbedaan pengaruh 

back massage durasi 40 menit dan 20 menit terhadap peningkatan 

kualitas tidur. Hipotesa dari uji ini ditambah dengan melihat dari hasil 

interprestasi nilai Mean, dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.8 Hasil interpresatasi nilai Mean, nilai selisih durasi 40 menit 

dan 20 menit 

No Interprestasi Nilai Mean 

1 Selisih durasi 40 menit 4.83 

2 Selisih durasi 20 menit 2.00 

Sumber : hasil pengolahan data 

Dari hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai mean pada 

selisih kelompok durasi 40 menit  lebih besar dengan nilai mean 4.83 

sedangkan mean selisih kelompok durasi 20 menit adalah 2,00, dari 

penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa kelompok durasi 40 menit 

memiliki pengaruh lebih besar terhadap peningkatan kualitas tidur, hal 

ini dilihat bahwa selisih dari kelompok durasi 40 menit dan 20 menit 

terdapat perbedaan jarak selisih sebesar 2.83. 

 



Keterbatasan  

Penelitian ini sangat jauh dari sempurna, terdapat beberapa hal yang 

menjadi keterbatasan dalam penelitian adalah peneliti tidak bisa mengontrol 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas tidur responden setiap 

harinya sperti gaya hidup, nutrisi yang masuk ke dalam tubuh, dan stres 

emosionalnya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisa dan perhitungan uji statistik, dalam penelitian 

ini dapat disimpulkan bahwa: 

1. ada pengaruh back massage durasi 20 menit untuk meningkatkan kualitas 

tidur. 

2. ada pengaruh back massage durasi 40 menit untuk meningkatkan kualitas 

tidur. 

3. Pemberian back massage durasi 40 menit lebih berpengaruh untuk 

meningkatkan kualitas tidur dibanding pemberian back massage durasi 20 

menit. 

Saran 

1. Bagi Masyarakat 

Disarankan bagi masyarakat untuk mengatasi gangguan tidur dan 

meningkatkan kualitas tidur dengan  melakukan tindakan terapi berupa back 

massage. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hendaknya penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah sampel 

penelitian, waktu penelitian dan menambah metode-metode baru seperti 

menambakan aroma terapi, massage seluruh badan dalam mengatasi ganguan 

tidur dan meningkatkan kualitas tidur. 
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