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ABSTRAK  
Latar Belakang : Berbagai jenis pekerjaan dapat mengakibatkan nyeri leher 
terutama selama bekerja dengan posisi tubuh yang salah sehingga membuat leher 
berada dalam posisi tertentu dalam jangka waktu lama. Misalkan pekerja yang 
sepanjang hari hanya duduk bekerja dengan komputer, sopir jarak jauh dan pekerja 
yang sering menggunakan beban yang berat. Pengemudi bus /seorang sopir bus 
merupakan salah satu pekerjaan yang mempunyai risiko tinggi terhadap keselamatan 
dan kesehatan mengemudi, para sopir bus sering mengalami ketidaknyamanan kerja 
yang ditandai oleh munculnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan 
Musculoskeletaldisorder ( MSDs ) dimana gangguan tersebut biasanya menyerang 
pada bagian bahu, leher dan punggung. Sindroma nyeri leher hampir selalu didahului 
dengan adanya rasa nyeri pada leher terutama pada saat melakukan aktifitas yang 
melibatkan sendi leher keadaan ini membuat penderita cenderung merasa ketakutan 
menggerakkan leher. Sindroma nyeri leher sangat komplek kalau ditinjau dari 
penyebab dan spesifikasi jaringan yang umum apabila struktur jaringan tubuh 
(muskuloskeletal) mengalami lesi, hampir selalu diikuti dengan kerusakan jaringan.  
Banyak metode ataupun teknik yang digunakan untuk mengatasinya, diantaranya 
pemberian neck exercise dan transcutaneus electrical nerve stimulation.  
Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian 
neck exercise dan transcutaneus electrical nerve stimulation konvesional terhadap 
penurunan nyeri otot leher pada sopir bus malam.    
Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan metode quasi eksperimen, dengan 
pendekatan one groups pre and post test without control. Jumlah sampel pada 
penelitian ini 28 sampel. Cara pengambilan sampel menggunakn metode purposive 
sampling Dimana sampel diambil sesuai pemenuhan kriteria yang telah ditentukan.  
Hasil Penelitian : data yang diperoleh signifikan atau berpengaruh, uji statistik 
menggunakan Wilcoxon test. Hasil tes didapat nilai VDS terdapat perubahan yang 
signifikan dengan nilai p = .000 (< 0.05).  
Kesimpulan : Berdasarkan dari hasil analisa dan perhitungan uji statistik, dapat 
diambil kesimpulan ada pengaruh pemberian neck exercise dan transcutaneus 



electrical nerve stimulation konvesional terhadap penurunan nyeri otot leher pada 
sopir bus malam. 
Kata Kunci : Neck Exercise, Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation 
Konvesional,  Nyeri Otot Leher 
 
PENDAHULUAN  

Nyeri muskuloskeletal di leher merupakan masalah kesehatan pada masyarakat 

modern. Sebuah studi menunjukkan prevalensi nyeri muskuloskeletal pada leher di 

masyarakat selama 1 tahun besarnya 40% dan prevalensi ini lebih tinggi pada wanita. 

Selama 1 tahun, prevalensi nyeri muskuloskeletal di daerah leher pada pekerja 

besarnya berkisar antara 6 - 76% dan prevalensi pada wanita ternyata juga lebih 

tinggi dibandingkan dengan pria. Di Canada, sebanyak 54% dari total penduduk 

pernah mengalami nyeri didaerah leher dalam 6 bulan yang lalu (Ariens et al., 2001).  

Berbagai jenis pekerjaan dapat mengakibatkan nyeri leher terutama selama 

bekerja dengan posisi tubuh yang salah sehingga membuat leher berada dalam posisi 

tertentu dalam jangka waktu lama. Misalkan pekerja yang sepanjang hari hanya 

duduk bekerja dengan komputer, sopir jarak jauh dan pekerja yang sering 

menggunakan beban yang berat. Pengemudi bus /seorang sopir bus merupakan salah 

satu pekerjaan yang mempunyai risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan 

mengemudi, para sopir bus sering mengalami ketidaknyamanan kerja yang ditandai 

oleh munculnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan 

Musculoskeletaldisorder ( MSDs ) dimana gangguan tersebut biasanya menyerang 

pada bagian bahu, leher dan punggung (Trinkoff et al., 2002).  

Sindroma nyeri leher hampir selalu didahului dengan adanya rasa nyeri pada 

leher terutama pada saat melakukan aktifitas yang melibatkan sendi leher keadaan ini 

membuat penderita cenderung merasa ketakutan menggerakkan leher. Sindroma nyeri 

leher sangat komplek kalau ditinjau dari penyebab dan spesifikasi jaringan yang 

umum apabila struktur jaringan tubuh (muskuloskeletal) mengalami lesi, hampir 

selalu diikuti dengan kerusakan jaringan (Kuntono, 2009).   

Pada kondisi tertentu peradangan dapat menjadi patologis atau kronis sehingga 

perlu penanganan yang tepat. Penanganan nyeri leher terdapat berbagai cara, baik 



berupa latihan mandiri maupun pemberian intervensi berupa modalitas kesehatan. 

Latihan mandiri adalah serangkaian gerak fisik yang dilakukan usaha penyembuhan 

atau meningkatkan kualitas hidup penderita, mengelola penyakitnya dan menunda 

atau meniadakan komplikasi yang akan ditimbulkannya. Penggunaan aktivitas fisik 

sebagai usaha terapi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan bersifat komplementer.  

Latihan mandiri yang dapat dilakukan oleh sopir dengan kondisi nyeri leher 

adalah neck exercise dimana didalamnya terdapat peregangan /stretching dan 

penguatan/ strengthening, dimana neck exercise dalam prinsip utamanya adalah 

memberikan relaksasi dan meningkatkan kembali sirkulasi darah yang berkurang oleh 

adanya spasme otot (Cramer et al., 2001).  

Pengurangan nyeri dapat dilakukan dengan modalitas fisioterapi seperti terapi 

NMES (Neuro Musculoskeletal Electrical Stimulation) baik berupa TENS 

Konvensional, AL-TENS maupun intens TENS. Adapun metode Gad Alon (1989) 

yang memberikan modulasi nyeri dengan prosedur A, prosedur B dan prosedur C. 

Prosedur yang digunakan untuk untuk mengurangi nyeri kronis adalah dari prosedur 

B ke A atau dari prosedur B ke C, sedangkan untuk prosedur C-A belum banyak 

dilakukan penelitian di dalamnya. Dari permasalahan yang penulis tertarik untuk 

meneliti lebih jauh tentang pengaruh pemberian neck exercise dan TENS 

Konvesional terhadap penurunan nyeri leher pada sopir bus malam. 

TUJUAN  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian neck exercise 

dan transcutaneus electrical nerve stimulation konvesional terhadap penurunan nyeri 

otot leher pada sopir bus malam.    

METODE  

Penelitian yang dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus 2013 di garasi 

Perusahaan Bus Safari terhadap 28 responden dengan karateristik nyeri leher sesuai 

dengan kriteria penelitian. Jenis penelitian ini, peneliti menggunakan data primer 

yaitu dengan melakukan pengukuran dengan VDS (Visual Descriptive Scale) sebelum 

dan sesudah terapi neck exercise dan transcutaneus electrical nerve stimulation 



konvesional. Sebelumnya responden diberikan penjelasan tentang cara pengisian 

VDS. Hasil pengukuran sebelum dan sesudah intervensi dicatat sebagai data yang 

akan diuji dengan uji statistik.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Terapi neck exercise dan transcutaneus electrical nerve stimulation 

konvesional yang diaplikasikan pada kasus nyeri leher terjadi perubahan yang 

signifikan terhadap permasalahan nyeri leher. Pada permasalah nyeri leher diukur 

dengan Visual Descriptive Scale (VDS). 

Uji pengaruh dari nilai VDS dengan uji Wilcoxon test tertera pada table  

Table 1.1 Uji Statistik dari nilai VDS sebelum dan sesudah terapi  

 

 VDSPost - 

VDSPre 

Z -4.764a 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

 

Hasil pada penilaian uji komparatif Wilcoxon Test menunjukkan nilai 

signifikansi p <0,05 berarti terdapat pengaruh neck exercise dan transcutaneus 

electrical nerve stimulation konvesional terhadap penurunan nyeri otot leher pada 

sopir bus malam. 

Pemberian neck exercise dan transcutaneus electrical nerve stimulation 

konvesional memberikan efek terhadap rasa nyeri otot leher pada sopir bus yang 

bekerja static dalam waktu yang lama. Posisi yang memiliki peluang besar 

memunculkan nyeri miogenik. Pemberian neck exercise dalam penelitian ini 

memberikan pengaruh stretching pada kekakuan otot yang berkontraksi lama,pada 

daerah punggung belakang yang digunakan untuk mempertahankan posisi tubuh 

dalam waktu yang relatif lama, terlebih jika mempertahankan bentuk duduk yang 

sama dengan waktu 30 menit akan menciptakan spasme otot, hal inilah yang 

ditanggulangi dengan adanya pemberian stretching untuk menurunkan kekakuan otot 



dan meningkatkan metabolisme lokal dengan adanya peregangan dan peningkatan 

vaskularisasi pada daerah otot yang mengalami kekakuan (Gymball, 2003). 

Pemberian neck exercise juga memberikan efek pumping action pada otot, hal 

ini disebabkan karena pada saat terjadi penguluran otot, akan memberikan efek 

tekanan pada golgi otot sehingga akan membantu dalam peningkatan system 

peredaran darah balik pada darah. Hal ini memberikan manfaat dalam sirkulasi darah 

yang berakhir dengan adanya peningkatan suplai nitrisi dan membantu pembuangan 

zat-zat sisa metabolisme (Gymball, 2003). 

Neck exercise juga memberikan pengaruh strengthening yang bertujuan untuk 

meningkatkan kembali kinerja dari otot leher. Strengthening dalam pelaksanaannya 

juga memberikan efek pada serabut otot dengan peningkatan jumlah massa dan 

adanya ketegangan selama kontraksi dapat memberikan stimulus untuk meningkatkan 

diameter otot untuk dapat meningkatkan kekuatan mempertahankan posisi untuk 

bekerja kembali (Kelley, 1997). 

Sedangkan pemberian transcutaneus electrical nerve stimulation akan 

menimbulkan tanggap rangsang fisiologis dari jaringan yang bersangkutan baik 

sebagai akibat stimulus secara langsung maupun tidak langsung. Pemberian TENS 

metode Konvensional metode God Alon C – A memberikan efek pada segmental. 

Yaitu berupa efek analgesia dengan jalan mengaktifkan serabut A beta yang 

selanjutnya akan menginhibisi neuron nosiseptif di kornu dorsalis medula spinalis, 

sehingga rasa nyeri dapat diinhibisi (Chiu et al.,2005). 

Pemberian God Alon C-A juga memberikan efek pengeluaran endorfin yang 

dapat membantu menghalangi munculnya persepsi nyeri pada bagian tubuh yang 

diletakkan electrode. Ditambah dengan bahwa dalam penanganan kondisi kronik 

bahwa penggunaan dengan metode TENS berfrekuensi rendah dilanjutkan dengan 

frekuensi tinggi lebih efektif dalam pengurangan penurunan nyeri. Dimana metode C 

dengan frekuensi 5 Hz dan metode A 100 Hz. Keuntungan lain dari pemakaian ini 

adalah bahwa metode  God Alon ini tidak bersifat seperti obat yang membuat 



ketergantungan dan tidak memiliki efek samping jika diterapkan pada kondisi dan 

pengaturan yang tepat (Djaya, 2011). 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan dari hasil analisa dan perhitungan uji statistik, dapat diambil 

kesimpulan ada pengaruh pemberian neck exercise dan transcutaneus electrical nerve 

stimulation konvesional terhadap penurunan nyeri otot leher pada sopir bus malam. 

Saran dalam penelitian ini adalah dengan menganjurkan adanya latihan 

mandiri dari sopir bus Safari guna mengurangi terjadinya nyeri leher saat melakukan 

pekerjaan menyopir. Melakukan neck exercise secara rutin sesuai dengan dosis yang 

disarankan oleh fisioterapis. Sedang untuk penelitian ini peneliti memiliki saran 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi dengan mencoba memberikan adanya 

pembanding intervensi lain guna melihat hasil mana yang bisa dipadukan untuk 

mencari hasil yang terbaik, dan dalam penelitian ini pengukuran hanya menggunakan 

satu pengukuran berupa pengukuran nyeri tekan, dimana seharusnya pengukuran 

dilaksanakan dengan menggunakan 3 pengukuran baik nyeri diam nyeri tekan dan 

nyeri gerak. Penelitian dengan adanya kontrol aktivitas responden baik sebelum dan 

sesudah diberikan intervensi, dan pengawasan asupan obat atau aktivitas terapi lain 

sehingga akan meminimalisir faktor pembuat bias dalam pengambilan nilai nilai yang 

akan diujikan. 
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