
PENGARUH LATIHAN SCAPULAR POSTURAL CORRECTION 

TERHADAP PENURUNAN NYERI LEHER PENGGUNA 

NOTEBOOK DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

                            

SKRIPSI 

NASKAH PUBLIKASI 

   Diajukan Untuk Syarat Memperoleh 

    Gelar Sarjana Sains Terapan Fisioterapi 

                                      Disusun Oleh: 

Fardian Ahmad 

                                       J 110 080 072 

 

 

 
      PROGRAM STUDI DIPLOMA IV FISIOTERAPI 

          FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

          UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2013 



         PENGESAHAN 

        NASKAH PUBLIKASI 

 

 
PENGARUH LATIHAN SCAPULAR POSTURAL 

CORRECTION TERHADAP PENURUNAN NYERI LEHER 

PENGGUNA NOTEBOOK DI UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

 

 

            Telah disetujui oleh : 

           Pembimbing Utama 

 

 

 

                                            Agus Widodo, SST.Ft, M.Fis  

               NIK. 100.1018 

 

 

 

                  PROGRAM STUDI DIPLOMA IV FISIOTERAPI 

                FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

                  UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

     2013 



ABSTRAK 

 

 

PENGARUH LATIHAN SCAPULAR POSTURAL CORRECTION 

TERHADAP PENURUNAN NYERI LEHER PENGGUNA 

NOTEBOOK DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA. 

FARDIAN AHMAD. J110080072 : Mahasiswa Program Studi Diploma IV, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

(terdiri dari 35 Halaman) 

(Dibimbing oleh : Agus Widodo, SSt,FT, M.Fis dan Totok B.S, SSt.FT, 

MPH) 

Latar Belakang : Nyeri leher adalah rasa nyeri yang meliputi kelainan 

saraf, tendon, otot dan ligamen di sekitar leher. Intervensi fisioterapi yang 

dilakukan adalah latihan Scapular Postural Correction. 

 

Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pemberian latihan Scapular Postural Correction terhadap penurunan nyeri 

leher pengguna notebook di Kama FIK UMS. 

 

Metode Penelitian: Tempat penelitian dilaksanakan di Kama FIK kampus I 

UMS selama 2 minggu. Penelitian ini menggunakan metode quasi 

eksperiment dengan  desain Pre and Post Test with Control Group Design. 

Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 20 responden 11 orang wanita dan 

9 orang pria. Dan untuk mengukur nyeri leher menggunakan Visual Analog 

Scale (VAS). 

Hasil: Uji normalitas data dengan shapiro wilk test didapat nilai P 0.313 (p 

> 0.05), berarti data berdistribusi normal. Uji pengaruh dengan paired 

sample t-test diketahui p 0,001 (p < 0,05), berarti data signifikan. 

 

Kesimpulan: ada pengaruh latihan Scapular Postural Correction terhadap 

penurunan nyeri leher pengguna notebook di UMS. 

 

Kata kunci : Nyeri Leher, Latihan Scapular Postural Correction, dan VAS 
 



PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

       Dalam masalah muskuloskeletal, tidak jarang keluhan nyeri leher 

sangat berkaitan dengan pekerjaan menjadi semakin umum, khususnya di 

kalangan pengguna notebook. Sebuah studi terbaru yang dilakukan oleh 

Cagnie dkk. (2007) menemukan bahwa selama periode dua belas bulan, 

45,5% dari 512 pekerja kantor melaporkan keluhan nyeri leher. Rasa sakit 

di leher ini, diduga oleh posisi duduk yang statis, yang menyebabkan postur 

tubuh dan pola pengoperasian otot cervicobrachial yang berubah (Wegner 

et al., 2010). 

Rumusan Masalah 

       Apakah ada pengaruh latihan scapular postural correction terhadap 

penurunan  nyeri leher pengguna notebook di Kama FIK UMS? 

Tujuan Penelitian 

       Mengetahui pengaruh modalitas latihan scapular postural correction 

terhadap penurunan  nyeri leher pengguna notebook di Kama FIK UMS. 

Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

      1. Bagi Fisioterapi 

                  Menambah khasanah pengetahuan dalam menangani kasus yang 

berkaitan dengan posisi ergonomis  ketika menggunakan notebook 

secara umum. 



      2. Bagi Masyarakat  

                  Untuk mengetahui sejauh mana posisi yang ergonomis 

menggunakan notebook untuk mencegah mengurangi terjadinya 

gangguan trauma nyeri leher. 

Kerangka Teori 

1. Anatomi Terapan 

                     Pada kondisi orang menggunakan notebook kepala dan bahu 

condong ke depan atau Forward Head Rounded Shouldher Posture 

(FHRSP) ini akan meningkatkan kiposis pada thorak dan lordosis pad 

cervical (Thingnen et al., 2010). Posisi ini  kurang ergonomis 

berlangsung statis dan lama.  Forward Head Rounded Shouldher Posture 

(FHRSP), menyebabkan gerakan internal rotasi scapula serta 

memperbesar gerakan upward rotasi scapula dalam jangka waktu tertentu 

yang nantinya akan predisposisi perkembangan nyeri leher kronis (Weon 

et al., 2009 dan Thigpen et al., 2010).  

2. Nyeri Leher dan Gejala-Gejala Nyeri Leher 

                   Nyeri adalah suatu sensasi subjektif rasa ketidak nyaman yang 

umumnya berhubungan dengan kerusakan jaringan aktual ataupun 

potensial (Corwin, 2001). Nyeri leher adalah rasa nyeri yang meliputi 

kelainan saraf, tendon, otot dan ligamen di sekitar leher (Samara, 2007).  

 

 



3. Scapular Postural Correction 

            Menurut Ludewig et al. (2009) dan Mottram et al. (2009), scapular 

postural correction didefinisikan sebagai posisi ditengah-tengah antara 

semua rentang yang tersedia dari gerak scapula ke rotasi atas / bawah, 

rotasi medial / lateral, anterior / posterior tipping dan protraksi / retraksi 

(Wegner et al., 2010). Sehingga dapat disimpulkan bahwa posisi tersebut 

merupakan  posisi netral untuk scapula segaris dengan axis leher. Bentuk 

latihan harus memenuhi prinsip FITT:  

1) Frekuensi Latihan: Latihan ini dilakukan dengan frekuensi selama 6 

kali (Alizadeh et al., 2009). 

2) Intensitas Latihan: Selama 10 menit dengan jeda waktu istirahat 

selama 2 menit.  

3) Time: Waktu latihan selama 2 jam dalam sekali pemakaian notebook. 

4) Tipe: Latihan ini dilakukan selama 2 minggu, karena waktu tersebut 

sangat baik untuk melakukan latihan keseimbangan dan koordinasi 

otot (Kohlstadt, 2006). 

METODOLOGI PENELITIAN 

            Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimental dengan 

rancangan Pre and Post Test with Control Group Design karena 

menggunakan kelompok perlakuan dan kontrol. Waktu pelaksanaan 

penelitian ini, dilakukan pada tanggal 22 Februari sampai 9 Maret 2013. 

Tempat pelaksanaan penelitian bertempat di kampus I Kama (Keluarga 

Mahasiswa) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta.   



Populasi Target, Teknik Pengambilan Sampel dan  Besar Sampel 

                   Populasi target pada penelitian ini adalah pria /wanita mahasiswa Kama 

FIK Universitas Muhammadiyah Surakarta kelompok usia 18 - 25 tahun, 

yang berjumlah 50 orang. Teknik pengambilan sampel yaitu dilakukan 

secara purposive sampling, artinya pengambilan sampel didasarkan atas 

kriteria inklusi dan ekslusi. Dari hasil pengambilan sampel menurut kriteria 

inklusif dan ekslusif terjaring dan didapatkan 20 mahasiswa, yang nantinya 

dibagi menjadi 10 sampel perlakuan dan 10 sampel kontrol.  

            Definisi Operasional 

1. Scapular Postural Correction 

       Pelaksanaan SPC dilakukan ketika responden duduk di lantai dengan 

notebook berada di atas meja. Responden melakukan gerakan 

memposisikan tulang belikat / scapula dalam keadaan netral, pertengahan 

dari rentang gerak pada scapula meliputi retraksi, protraksi, depresi, dan 

elevasi atau posisi tulang belikat segaris dengan telinga ketika sedang 

mengetik tugas (Wegner et al., 2010).  

2. Nyeri Leher 

           Pada penelitian ini, digunakan alat ukur standar validitas nyeri pada 

leher tersebut, dengan menggunakan skala VAS (Visual Analog Scale). 

Rentang nilai yang dipakai adalah 0 mm (tanpa nyeri) sampai 100 mm 

(nyeri tidak tertahankan). Dengan cara pasien memegang sendiri VAS 

tersebut lalu pasien disuruh menunjukkan rentang nyeri yang dirasakan, 



yaitu yang dimaksud nyeri diamnya. Dan pada akhir penelitian selama 2 

minggu, diukur kualitas nyeri diam saat mengetik tersebut pada akhir 

latihan scapular postural correction.  

Jalannya Penelitian 

1. Peneliti melakukan surve pendahuluan ke Kama Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Peneliti membuat surat proposal persetujuan, harus ditandatangani subyek 

dan disetujui Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, yang berisi subyek dan 

bersedia menjadi objek penelitian ini sampai dengan selesai. 

3. Peneliti mempersiapkan alat dan bahan untuk penelitian antara lain: 

formuler penelitian alat tulis dan VAS.      

4. Pemeriksaan obyektif antara lain: Pemeriksaan fisik secara umum 

misalnya: pengukuran berat badan, tinggi badan, dan pemeriksaan postur 

saat menggunakan notebook, apakah ada kelainan, kualitas nyeri yang 

menggunakan VAS, tes khusus latihan gerak dasar dan palpasi.  Setelah 

dilakukan pemeriksaan dan dirandom, subyek melakukan latihan scapular 

postural correction  kira-kira 10 menit dalam 6 kali pengulangan, selama 

menggunakan notebook kurang lebih 2 jam dalam per hari. Pelaksanaan 

latihan  scapular postural correction  dilakukan selama 2 minggu 

pelaksanaan. Tahap terakhir adalah malaukukan evaluasi pengurangaan 

nyeri dengan menggunakan  VAS. 

 



Teknik Analisa Data  

       Pada penelitian ini akan diperoleh data berupa pengurangan nyeri leher 

pengguna notebook sebelum dan sesudah melakukan latihan postural 

scapular correction. Uji normalitas data uji Shapiro-Wilk Test (sempel < 

30). Uji pengaruh, uji beda dua sempel berpasangan (Paired Sample T-test), 

karena data berdistribusi normal, serta uji beda pengaruh, uji dua sampel 

berlaianan dengan uji Independent Sampel T test. Data ini akan di analisa 

dengan program komputer model SPSS 17.00. 

HASIL 

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis 

Kelamin 

Latihan SPC Kontrol 

Frekuensi Prosentase Frekuensi Prosentase 

Laki-Laki 4 40% 5 50% 

Perempuan 6 60% 5 50% 

Jumlah 10 100 % 10 100 % 

Sumber : Hasil pengolahan data 

Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Umur 

 

     Umur Latihan SPC Kontrol 

Frekuensi Prosentase Frekuensi Prosentase 

18-20 6 60% 5 50% 

21-23 

24-26 

3 

1 

30% 

10% 

5 50% 

Jumlah 10 100 % 10 100 % 

Sumber : Hasil pengolahan data 

       Berdasarkan tabel 2 di atas diketahui bahwa responden terbanyak 

adalah berjenis kelamin perempuan dalam kelompok latihan SPC dan pada 

kelompok kontrol memiliki responden yang berimbang sama antara yang 

berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Berdasarkan tabel 3 di atas 



diketahui bahwa responden terbanyak pada kelompok latihan SPC adalah 

rentang umur 18-20 tahun dengan jumlah sebanyak 6 orang (60%). 

Sedangkan, kelompok kontrol juga memiliki jumlah berimbang antara 

rentang umur 18-20 tahun dengan 21-23 tahun yang berjumlah 5 orang 

(50%). 

Tabel 4. Distribusi Responden Berdasarkan Rentang Nyeri (Pre Test) 

   Nyeri 

   (mm) 

Latihan SPC Kontrol 

Frekuensi Prosentase Frekuensi Prosentase 

15-21 0 0% 2 20% 

22-28 

29-35 

36-42 

43-49 

50-56 

57-63 

0 

4 

2 

1 

2 

1 

0% 

40% 

20% 

10% 

20% 

10% 

3 

3 

0 

2 

30% 

30% 

0% 

20% 

Jumlah 10 100 % 10   100 % 

    Sumber : Hasil pengolahan data 

Tabel 5. Distribusi Responden Berdasarkan Rentang Nyeri (Post Test) 

 

   Nyeri 

   (mm) 

Latihan SPC Kontrol 

Frekuensi Prosentase Frekuensi Prosentase 

10-17 1 10% 1 10% 

18-25 

26-33 

34-41 

42-49 

50-57 

6 

0 

2 

1 

0 

60% 

0% 

20% 

10% 

0% 

1 

2 

4 

1 

1 

10% 

20% 

40% 

10% 

10% 

Jumlah 10 100 % 10    100 % 

   Sumber : Hasil pengolahan data 

      Berdasarkan tabel 4 di atas diketahui bahwa responden terbanyak 

pada kelompok latihan SPC adalah rentang nyeri 29-35 mm dengan 

jumlah sebanyak 4 orang (40%), sedangkan kelompok kontrol memiliki 

rentang nyeri terbanyak yang sama antara 22-28 mm dan 29-35 mm 



sebanyak 3 orang (30%). Berdasarkan tabel 5 di atas diketahui bahwa 

responden terbanyak pada kelompok latihan SPC adalah rentang nyeri 

18-25 mm dengan jumlah sebanyak 6 orang (60%), sedangkan kelompok 

kontrol rentang nyeri terbanyak berada pada rentang nyeri 34-41 mm 

yaitu 4 orang (40%). 

Tabel 6. Distribusi Responden Berdasarkan Lama Penggunaan Notebook 

 

Waktu 

(jam) 

Latihan SPC Kontrol 

Frekuensi Prosentase Frekuensi Prosentase 

3-4 

5-6 

3 

7 

30% 

70% 

2 

8 

20% 

80% 

Jumlah 10 100 % 10 100 % 

  Sumber : Hasil pengolahan data 

       Berdasarkan tabel 6 di atas diketahui bahwa responden terbanyak pada 

kelompok latihan SPC dalam lama penggunaan notebook adalah antara 

rentang 5-6 jam dengan jumlah sebanyak 7 orang (70%), sedangkan 

kelompok kontrol tetap terbanyak juga berada pada rentang penggunaan 5-6 

jam yaitu 8 orang (80%). 

A. Analisis Data 

1. Uji Hipotesis 

a. Pengaruh latihan scapular postural correction (SPC)  

Tabel 8.  Pengaruh Latihan Scapular Postural Correction (SPC) Terhadap 

Penurunan Nyeri Leher Pengguna Notebook. 

 

Variabel Kelompok     
Sig.(2-

tailed) 

Latihan 

SPC 
Pre-Post  0,001 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2013  



b. Pengaruh tanpa latihan scapular postural correction (SPC)  

Tabel 9. Pengaruh Non Latihan Scapular Postural Correction (SPC) 

Terhadap Penigkatan Nyeri Leher Pengguna Notebook 

 

Variabel Kelompok     
Sig.(2-

tailed) 

Non 

Latihan 

SPC 

Pre-Post  0,020 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2013 

      Berdasarkan Paired Sample T-Test, diperoleh nilai p=0,001 (p< 0,05) 

artinya ada pengaruh latihan scapular postural correction (SPC) terhadap 

penurunan nyeri leher pengguna notebook. Berdasarkan Paired Sample T-

Test, diperoleh nilai p=0,020 (p< 0,05) artinya ada pengaruh non latihan 

scapular postural correction (SPC) terhadap peningkatan nyeri leher 

pengguna notebook.  

c. Beda pengaruh antara pemberian latihan SPC dan kontrol 

 

  Tabel 10. Hasil uji Independent sampel t- test  

 

Variabel Mean Sig.(2-tailed) Kesimpulan 

Kelompok Perlakuan 

Kelompok Kontrol  

16,00 

-2,90 

0,00 Hipotesis 

diterima 

Sumber : hasil pengolahan data 

       Hasil interprestasi dari uji Independent sampel t- test menunjukkan 

bahwa nilai p = 0,00 pada Selisih latihan SPC dan Selisih kontrol 

menunjukkan bahwa pengaruh latihan SPC terhadap kontrol terdapat 

perbedaan. Hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai Mean pada selisih 

latihan SPC lebih besar dengan nilai 16,00 sedangkan selisih kontrol nilai 



adalah -2,90, dari hasil penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan nilai mean selisih antara latihan SPC dan kontrol sehingga 

kelompok latihan SPC memiliki rata-rata pengaruh yang lebih besar dari 

pada kelompok kontrol. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

       Berdasarkan dari hasil analisa dan perhitungan uji statistik, didapat 

kesimpulan bahwa, latihan Scapular Postural Correction (SPC) 

berpengaruh terhadap penurunan nyeri leher pengguna notebook. Penelitian 

dalam nyeri leher selanjutnya diharapkan, sebaiknya menambah jumlah 

responden, memperpanjang waktu penelitian, menambah variabel-variabel 

penunjang (desain tempat, ukuran notebook, dan durasi penggunaan) 

disertai dengan teori-teori yang lebih mendalam tentang otot dan perannya 

dalam gerak suatu sendi serta pengaruhnya terhadap kemungkinan resiko 

tinggi terjadinya cidera dalam lingkup gerak daur kehidupan manusia.  

       Untuk sebagai tambahan agar penelitian selanjutnya dapat meneliti efek 

terapeutik latihan SPC terhadap perbandingan kombinasi dengan terapi yang 

lain (heating dan lain sebagainya) dalam pengaruh perbaikan penurunan 

nyeri leher yang paripurna dapat ditambahkan dengan penggunaan software 

ergonomic setiap kali penggunaan notebook khususnya serta komputer pada 

umumnya.  
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