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ABSTRAK 

 

PROGRAM STUDI DIPLOMA IV FISIOTERAPI 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  SURAKARTA 

SKRIPSI, 2014  

 

DEWINTA ANGGRIYANI 

“PENGARUH PEMBERIAN THRUST MANIPULATION THORACIC 

SPINE DAN STRETCHING TERHADAP PENURUNAN TINGKAT NYERI 

PADA PASIEN DENGAN NYERI LEHER” 

(Dibimbing oleh: Umi Budi Rahayu, S.Pd, SST.FT,M.Kes dan Arif 

Pristianto, SSt, Ft.) 

 

Latarbelakang: Leher adalah tulang belakang yang paling lentur dan juga 

mendukung (menyangga) berat dari kepala. Bagaimanapun leher sangat sensitif 

terhadap penyakit-penyakit yang potensi menghasilkan nyeri dan membatasi 

gerakan. Nyeri leher pada pekerja lebih sering disebabkan oleh gangguan 

musculosceletal di mana terjadi ketegangan dan peregangan otot dan ligament 

sekitar leher. Kesalahan posisi atau sikap tubuh yang terjadi di lingkungan kerja 

dan di lingkungan rumah merupakan salah satu penyebab terjadinya nyeri pada 

leher. Prevalensi nyeri leher pada nyeri musculosceletal pada pekerja di 

masyarakat selama 1 tahun sebesar 40% dan prevalensi ini lebih tinggi pada 

perempuan. Selama 1 tahun, prevalensi nyeri musculosceletal di daerah leher pada 

pekerja berkisar antara 6-67% dan perempuan lebih tinggi di dibandingkan laki-

laki. Thrust manipulation thoracic spine dan stretching sangat effektif dalam 

menurunkan tingkat nyeri pada nyeri leher. 

Tujuan penelitian: untuk mengetahui pengaruh pemberian thrust manipulation 

thoracic spine dan stretching dalam mengurangi nyeri akibat nyeri leher. Untuk 

mengetahui beda pengaruh antara pemberian thrust manipulation thoracic spine 

dan stretching dalam mengurangi nyeri akibat nyeri leher.  

Metodologi penelitian: penelitian ini  menggunakan jenis penelitian quasi 

eksperiment dengan metode pendekatan two group pre test dan post test. Jumlah 

responden berjumlah 10 orang. Tingkat nyeri diukur menggunakan VDS, 

pemberian thrust manipulation thoracic spine dan stretching dilakukan secara 

rutin 2 kali dalam seminggu selama satu bulan. 

Hasil dan Kesimpulan: hasil uji pengaruh pemberian thrust manipulation 

thoracic spine menunjukkan hasil p-value sebesar 0,041 dengan p<0,05 yang 

berati adanya pengaruh dalam penurunan nyeri pada pasien dengan nyeri leher. 

Hasil uji pengaruh pemberian stretching menunjukkan hasil p-value sebesar 0,038 

dengan p<0,05 yang berati adanya pengaruh dalam penurunan nyeri pada pasien 

dengan nyeri leher. Hasil uji beda pengaruh thrust manipulation thoracic spine 

dan stretching menunjukkan hasil p-value 0,419 dengan p>0,05 yang berarti tidak 
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adanya beda pengaruh thrust manipulation thoracic spine dan stretching terhadap 

penurunan tingkat nyeri pada pasien dengan nyeri leher.  

Kata Kunci: nyeri leher, tingkat nyeri, thrust manipulation thoracic spine, 

stretching. 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Nyeri leher pada pekerja lebih sering disebabkan oleh gangguan 

musculosceletal di mana terjadi ketegangan dan peregangan otot dan 

ligament sekitar leher. Beberapa pekerjaan yang dapat memicu terjadinya 

nyeri leher antara lain pergerakan lengan atas dan leher yang berulang-

ulang, beban statis pada otot leher dan bahu, serta posisi leher yang 

ekstrem saat bekerja, bekerja dengan komputer dalam waktu yang lama 

atau bekerja di depan meja dengan posisi membungkuk dalam waktu yang 

lama, mengangkat, mendorong atau membawa barang. Nyeri 

musculosceletal di leher adalah rasa nyeri yang meliputi kelainan saraf, 

tendon, otot dan ligament disekitar leher (Samara, 2007). Salah satu 

metode untuk mengurangi nyeri pada nyeri leher adalah thrust 

manipulation thoracic spine dan stretching, 

Terapi manipulasi adalah teknik pasif dimana terapis menerapkan 

implus kepada pasien, atau mendorong, ke sendi-sendi sepanjang tulang 

belakang (atau fisiologis) rentang gerakan pada gerakan tulang belakang 

(Kisner and Colby 2007). Stretching adalah istilah umum yang digunakan 

untuk menggambarkan setiap manuver terapi yang dirancang untuk 

meningkatkan pemanjangan jaringan lunak, dengan demikian 

meningkatkan fleksibilitas (Yanoe, 2012). 

Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut 

tentang thrust manipulation thoracic spine dan stretching untuk 

mengurangi tingkat nyeri pada kasus nyeri leher pada pekerja di Konveksi 

Star di Jaten, Karanganyar dikarenakan lingkungan kerja dan posisi 

mereka yang statis seperti duduk menghadap meja/mesin jahit dengan 

kursi yang keras, posisi kepala ke depan dan membungkuk dalam waktu 

yang lama dan berulang-ulang, sehingga kecenderungan dapat 

menyebabkan timbulnya nyeri pada leher. Latihan dilakukan selama 4 

minggu dengan 8 kali sesi latihan (1 minggu 2 kali latihan) dengan 10 kali 

pengulangan setiap sesinya (Lau, 2010). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diambil perumusan masalah 

yaitu : 

Adakah beda pengaruh pemberian antara thrust manipulation thoracic spine 

dan stretching terhadap penurunan tingkat nyeri pada pasien dengan nyeri 

leher. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini  yaitu 

Mengetahui pengaruh pemberian antara thrust manipulation 

thoracic spine dan stretching terhadap penurunan tingkat nyeri pada 

pasien dengan nyeri leher. 

D. Manfaat Penelitian  

Menambah ilmu pengetahuan, wawasan yang luas serta pengalaman dan 

pemahaman dalam pemberian modalitas terapi pada kondisi nyeri leher. 



2 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teori 

1. Definisi  

a. Nyeri Leher 

Nyeri leher atau dikenal juga sebagai nyeri servikal, nyeri 

tengkuk merupakan keluhan yang sering dijumpai di praktek klinik 

(Hudaya, 2009). Nyeri leher pada pekerja pada umunya lebih sering 

disebabkan oleh gangguan musculosceletal di mana terjadi ketegangan 

dan peregangan otot dan ligament sekitar leher (Samara, 2007). 

b. Anatomi dan Fisiologi 

Cervical spine terdiri dari susunan antara otot-otot penggerak 

leher, ligament, 7 ruas tulang leher, bantaran tulang leher atau dikenal 

sebagai discus vertebralis dan 8 level susunan saraf pusat dan juga 

perifer. Pergerakan leher dimungkinkan karena adanya berbagai 

persendian, facet joint yang ada di posterior memegang peranan 

penting. Sepertiga gerakan fleksi dan ekstensi serta setengah dari 

gerakan laterofleksi terjadi pada sendi atlantooccipitalis (dasar 

tengkorak dengan VC1) (Hudaya, 2009). 

c. Etiologi   

Spasme otot-otot cervical juga dapat menyebabkan nyeri leher 

karena iskemik dari otot tersebut yang menekan pembuluh darah 

sehingga aliran darah akan menghambat dan juga terjadi penurunan 

mobilitas/toleransi jaringan terhadap suatu renggangan (Irfan, 2008). 

Struktur yang dapat menyebabkan rasa nyeri antara lain adalah otot, 

ligament, facet joint, periosteum, jaringan fibrous, discus 

intervertebralis, selain itu dapat pula berhubungan dengan salah sikap 

seperti: hiperekstensi, overuse/penyalah gunaan (Hudaya, 2009). 

d. Tanda dan Gejala 

Gejala berupa, nyeri, kaku pada leher atau tengkuk atau sekitar 

pundak, pusing atau migraine, nyeri yang dirasakan terus menerus atau 

hilang timbul, baal pada jari-jari tangan, nyeri pegal atau tajam (seperti 

ditusuk jarum) pada bagian leher atau pundak atas, nyeri saat 

menggerakkan leher seperti menunduk, menengok atau mengenadah. 

2. Thrust Manipulation Thoracic Spine 

Thrust adalah kecepatan tinggi, amplitudo gerakan pendek sehingga 

pasien tidak dapat mencegah gerakan. Gerakan ini dilakukan pada akhir 

batas patologis sendi dan dimaksudkan untuk mengubah posisi, 

perlengketan, atau merangsang reseptor sendi. Batas patologis berarti akhir 

dari LGS yang mengalami keterbatasan. Thrust Manipulation Thoracic 

Spine dibagi menjadi dua, yaitu upper Thrust Manipulation Thoracic Spine 

prosedur upper spine pertama diberikan dan diinstruksikan pada segmen 

antara T1 sampai T4. Middle Thrust Manipulation Thoracic Spine 

prosedur upper spine pada metode ini bertujuan untuk memanipulasi di 

daerah dari segmen T5 sampai T8. 
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3. Stretching  

Stretching adalah istilah umum yang digunakan untuk 

menggambarkan setiap manuver terapi yang dirancang untuk 

meningkatkan pemanjangan jaringan lunak, dengan demikian 

meningkatkan fleksibilitas dengan memperpanjang struktur yang adaptif 

diperpendek dan telah menjadi hypomobile dari waktu ke waktu (Yanoe, 

2012). Peregangan dengan durasi 15, 30, 45, 60 detik atau 2 menit  untuk 

menurunkan ketegangan ektermitas otot-otot yang menghasilkan 

peningkatan LGS (Kisner and Colby, 2007). 

Teknik stretching terdiri dari: Teknik stretching untuk otot upper 

trapezius, teknik stertching untuk otot levator scapula, teknik stretching 

untuk otot sternocleidomastoid. Dengan durasi 20-30 detik, dilakukan 10 

kali pengulangan. 

4. Mekanisme Thrust Manipulation Thoracic Spine dapat menurunkan 

nyeri leher 

Olson, 2009 telah menggambarkan efek kepanjangan imobilisasi 

sebagai hilangnya ekstraselular molekul dan air substansi yang mengarah 

ke peningkatan jumlah kolagen silang link, yang menciptakan 

penghambatan serat kolagen dan hilangnya jangkauan gerak pasif, gerak 

pasif dilakukan  secara paksa dapat mengembalikan rentang gerak sendi 

dengan siklus gerak pasif pertama. Dengan peningkatan lebih lanjut 

ketegangan dari waktu ke waktu, kegagalan progresif bundel kolagen 

terjadi. Akhirnya jaringan terus memanjang tanpa perlu meningkatnya 

beban, yang disebut sebagai tahab creep yang dapat mengurangi nyeri. 

5. Mekanisme stretching dapat menurunkan nyeri leher 
Ketika otot ditarik dan memanjang, kekuatan peregangan 

ditransmisikan ke serat otot melalui jaringan ikat (endomysium dan 

perimysium) di dalam dan di sekitar serat. Selama peregangan pasif baik 

longitudinal dan lateral yang kekuatan transduksi. Ketika pemanjangan 

awal terjadi pada elastis (jaringan ikat) komponen seri, kekuatan 

meningkat tajam. Setelah terjadi gangguan mekanik (dipengaruhi oleh 

perubahan saraf dan biokimia) sebagai jembatan filamen bergeser terpisah, 

terjadi perpanjangan yang secara tiba-tiba dari sarcomer. Ketika gaya 

peregangan dilepas, sarcomer individu kembali ke istirahat, 

kecenderungan otot untuk kembali memanjang setelah stretch jangka 

pendek disebut dengan elastisitas (Kisner  and Colby, 2007). 

6. Nyeri  

Salah satu pengukuran untuk nyeri adalah dengan menggunakan 

skala VDS (Verbal Descriptive Scale). VDS (Verbal Descriptive Scale) 

adalah skala untuk mengukur nyeri dengan skala penilaian dari 1-7. 

Penilaian VDS (Verbal Descriptive Scale) terdiri dari 1 = Tidak nyeri, 2 = 

Nyeri sangat ringan, 3 = Nyeri ringan, 4 = Nyeri idak begitu berat, 5 = 

Nyeri cukup bereat, 6 = Nyeri berat, 7 = Nyeri tak tertahankan. 
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B. Kerangka Teori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka teori 

 

E. Kerangka konsep 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka konsep 

 

F. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya beda pengaruh thrust 

manipulation thoracic spine dan stretching terhadap penurunan nyeri leher 

pada kasus nyeri leher. 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 
1. Tempat penelitian dilakukan di Konveksi Star di daerah Jaten, 

Karanganyar. 

2. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei-Juni 2014.  

 

 

 

1. Memperpanjang jaringan 

lunak. 

2. Meningkatkan fleksibilitas. 

3. Mengurangi nyeri. 

4. Meningkatkan LGS. 

 

Nyeri leher Thrust manipulation 

thoracic spine 
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Thrust manipulation 
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B. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian 

eksperimen yaitu quasi eksperiment dengan metode pendekatan two group 

pretest dan posttest 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah karyawan 

Konvesksi Star di Jaten, Karanganyar sebanyak 30 orang. 

2. Sampel  

Dalam penelitian ini sampel ada 10 orang yang menggunakan 

“Purposive sampling” di mana peneliti memilih sampel diantara 

populasi dengan yang dikehendaki peneliti dengan menggunakan 

kriteria inklusi dan eksklusi yang sudah ditentukan oleh peneliti 

sebagai berikut: 

a. Kriteria inklusi 

1) Responden berusia 19-45 tahun. 

2) Responden berada pada konveksi/tempat yang sama. 

3) Responden dengan nyeri leher. 

4) Tidak ditemukan nyeri menjalar pada lengan. 

5) Responden tidak sedang mengikuti program lain. 

6) Secara suka rela responden mau mengikuti program ini. 

b. Kriteria eksklusi 

1) Menolak untuk dilakukan pemeriksaan. 

2) Sedang mengikuti program lain. 

3) Tidak mampu menerima dan memahami instruksi yang 

diberikan. 

Mengalami gangguan atau kecacatan (seperti: gangguan pendengaran, 

penglihatan, dan berbicara). 

D. Instrument Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

VariabelPenelitianini di bedakan menjadi 2,yaitu : 

Variabel bebas  : thrust manipulation thoracic spine dan stretching 

Variabel Terikat  : nyeri leher 

2. Definisi Konseptual 

a. Thrust manipulation thoracic spine 

Thrust adalah kecepatan tinggi, amplitudo gerakan pendek 

sehingga pasien tidak dapat mencegah gerakan. Gerakan ini 

dilakukan pada akhir batas patologis sendi dan dimaksudkan 

untuk mengubah posisi, perlengketan, atau merangsang reseptor 

sendi. Batas patologis berarti akhir dari LGS yang mengalami 

keterbatasan (Cleland et al., 2007). 

b. Stretching  

Stretching adalah istilah umum yang biasa digunakan untuk 

menggambarkan setiap manuver terapi yang dirancang untuk 

meningkatkan pemanjangan jaringan lunak, dengan demikian 

meningkatkan fleksibilitas dengan memperpanjang struktur yang 
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adaptif diperpendek dan telah menjadi hypomobile dari waktu ke 

waktu (Yanoe, 2012).  

c. Nyeri leher 

Nyeri leher adalah nyeri yang dirasakan pada suatu daerah yang 

dibatasi oleh garis superior nuchae pada bagian superior, lateral 

oleh margin lateral leher, dan inferior dengan garis melintang 

imajiner melalui prosessus spinosus T1. Nyeri musculoskeletal di 

leher adalah rasa nyeri yang meliputi kelainan saraf, tendon, otot 

dan ligament di sekitar leher. 

3. Definisi Operasional 

a. Thrust manipulation thoracic spine 

Thrust manipulation thoracic spine terdiri dari dua, antara lain: 

1) Upper thrust manipulation thoracic spine  

Prosedur upper spine pertama diberikan dan diinstruksikan 

pada segmen antara T1 sampai T4. Subjek di posisikan tidur 

terlentang kemudian subyek di instruksikan untuk 

menggenggam tangannya yang diletakkan di pangkal leher. 

Terapis  melakukan  fiksasi di T1-T4 sesuai yang diinginkan, 

kemudian terapis meminta pasien menarik napas kemudian saat 

di hembuskan lakukan dorongan pada lengan ke arah anterior 

menggunakan tubuh terapis, untuk mengghasikan kecepatan  

yang tinggi dengan amolitudo dorongan rendah, lakukan dengan 

durasi pendek 30 sampai 60 detik, dilakukan 10 kali repetisi 

(Cleland et al., 2007). 

2) Middle thrust manipulation thoracic spine 

Pada metode ini bertujuan untuk memanipulasi di daerah 

dari segmen T5 sampai T8 dengan  pasien diposisikan tidur 

terlentang dan terapis berada menghadap pasien. Berikan 

instrukasi untuk memegang tanganya ke bahu secara 

berlawanan. Fiksasi di T5-T8 sesuai yang diinginkan dan fiksasi 

di oksipital pasien, minta pasien tarik napas dan saat 

menghembuskan lakukan tarikan pada oksipital/leher ke arah 

fleksi leher. Durasi pendek 30 sampai 60 detik dengan 10 kali 

repetisi (Cleland et al., 2007). 

b. Stretching 

Stretching adalah  istilah umum yang biasa digunakan 

untuk menggambarkan setiap manuver terapi yang dirancang untuk 

meningkatkan pemanjangan jaringan lunak, dengan demikian 

meningkatkan fleksibilitas dengan memperpanjang struktur yang 

adaptif diperpendek dan telah menjadi hypomobile dari waktu ke 

waktu. Stretching dilakukan selama 8 kali sesi latiahan dalam 

waktu 4 minggu dengan 10 pengulangan  disetiap sesi latihan (Lau, 

2010). 

1) Teknik stretching untuk otot upper trapezius 

Posisi dan prosedur pasien, pasien duduk di atas kursi,minta 

pasien memposisikan kedua tangan lurus ke bawah kemudian 
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terapis memfiksasi bahu untuk stabilisaasi dan kepala sisi lateral 

(sisi yang mengulur) salah satu sisi, minta pasien tarik napas saat 

pasien menghembuskan, terapis menggerakkan kepala responden 

ke arah lateral fleksi kemudian tahan hingga 20-30 detik kemudian 

kembali keposisi semula, lakukan 10 repetisi selama 5-8 menit.  

2) Teknik Stretching untuk otot levator scapula 

 Posisi dan prosedur, pasien duduk minta pasien memposisikan 

kepala pasien ke arah semi lateral fleksi dan semi rotasi, terapis 

berdiri dibelakang pasien dan menstabilkan bahu dengan satu 

tangan di atas sisi kepala belakang pasien. Instruksikan pasien 

untuk tarik napas dan menghembuskan napas, saat pasien 

menghembuskan napas berikan tekanan pada kepala ke arah lateral 

fleksi sedikit rotasi dengan tekanan lembut, tahan 20-30 detik  dan 

rilekskan kembali kemudian ulangi lagi, 10 kali repetisi.  

3) Teknik Stretching untuk mereganggangkan otot 

sternocleidomastoid (SCM) 

Posisi dan prosedur, posisi pasien duduk minta pasien 

memposisikan kepala pasien ke arah semi ekstensi, semi lateral 

fleksi, semi rotasi. Posisi terapis berada di belakang pasien dengan 

memfiksasi di bahu pasien untuk stabilisasi dan di dahi pasien. 

Minta pasien tarik napas dan saat psien menghembuskan napas 

berikan tekanan lembut pada dahi, tahan selama 20-30 detik dan 

rilekskan kembali kemudian ulangi lagi 10 kali repitisi. 

c. Pengukuran Nyeri  

Pengukuran nyeri menggunakan VDS (Verbal Descriptive 

Scala) untuk mengukur nyeri merasakn nyeri pada leher. Penilian 

dengan menanyakan skala derajat nyeri kepada responden dengan 

menceritakan rasa nyeri yang responden rasakan kemudian beri 

penilaian sesuai yang telah dideskriptifkan oleh responden. 

Pemilaian VDS yaitu, 1 = Tidak nyeri, 2 = Nyeri sangat ringan, 3 = 

Nyeri ringan, 4 = Nyeri idak begitu berat, 5 = Nyeri cukup bereat, 6 

= Nyeri berat, 7 = Nyeri tak tertahankan. 

E. Jalannya Penelitian 

Langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan penelitian awal. 

2. Mengajukan surat ijin untuk melakukan penelitian di Konveksi Star, 

Jaten Karanganyar. 

3. Penjaringan sampel dengan mengelompokan responden dalam kriteria 

inklusi, sampel yang diperoleh 10 responden. 

4. Memberikan penjelasan kepada responden tentang maksud dan tujuan 

penelitian dan memberikan surat persetujuan bersedian menjadi 

responden. 

5. Pengolahan data dan analisis data. 

F. Tehnik Uji Data 

Dilakukan dengan uji data statistik menggunakan komputer program 

SPSS for windos 17,0. Uji normalitas data menggunakan uji willcoxon 
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dikarenakan distribusi data tidak normal sehingga apabila p-value <0,05 

berarti ada pengaruh pemberian perlakuan. Untuk uji beda pengaruh 

menggunakan uji man whitney dikarenakan distribusi data tidak normal 

sehingga apabila p-value <0,05 berarti ada beda pengaruh pemberian 

perlakuan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh 

thrust manipulation thoracic spine dan stretching terhadap penurunan tingkat 

nyeri pada pasien dengan nyeri leher. Desain penelitian yang digunakan 

adalah pretest and postest group design. Penelitian ini dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu kelompok pertama diberikan perlakuan berupa thrust 

manipulation thoracic spine dan kelompok kedua diberikan perlakuan 

stretching, dilakukan secara rutin 2 kali seminggu selama 1 bulan. 

Pemeriksaan diawali dengan pretest untuk mengetahui tingkat nyeri, setelah 1 

bulan dilakukan posttest untuk mengetahui penurunan tingkat nyeri dengan 

menggunakan alat ukur VDS. 

2. Karakteristik Responden 

a. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Kelompok Thrust Manipulation Thoraic Spine           Kelompok Stretching 

Jenis 

Kelamin 

 

Frekuensi 

 

Persentase 

Jenis 

Kelamin 

 

Frekuensi 

 

Persentase 

Perempuan 5 100%  Perempuan 5 100% 

Laki-laki 0 0% Laki-laki 0 0% 

Total 5 100 % Total 5 100 % 

Sumber: hasil data primer. 

 

Karakteristik responden yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian ini 

berdasarkan jenis kelamin adalah distribusi responden paling banyak jenis 

kelamin perempuan sebanyak 5 orang (100%). 

 

b. Karakteristik responden berdasarkan umur 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur 

 Kelompok Thrust Manipulation Thoracic Spine             Kelompok Stretching      

Umur Frekuensi Persentase Umur Frekuensi Persentase 

25 Tahun 1 20,0 % 19 Tahun 1 20,0 % 

26 Tahun 1 20,0 % 40 Tahun 1 20,0 % 

40 Tahun 2 40,0 % 45 Tahun 3 60,0 % 

42 Tahun 1 20,0 %    

Total 5 100 % Total 5 100 % 

Sumber: hasil data primer. 
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Karakteristik responden yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian 

ini berdasarkan umur adalah untuk kelompok Thrust Manipulation Thoracic 

Spine distribusi responden paling banyak umur 40 tahun sebanyak 2 orang 

40%). Kolompok Stretching distribusi responden paling banyak umur 45 

tahun sebanyak 3 orang 60%). 

c. Hasil Pengukuran Tingkat Nyeri Berdasarkan VDS 

Tabel 4.3 

Distribusi responden berdasarkan VDS 

 

Tingkat Nyeri 

 

 

Thrust Manipulation 

Thoracic Spine 
Stretching  

Pre Post Pre Post 

1= tidak nyeri  - - - - 

2= nyeri sangat ringan  - 3 - 4 

3= nyeri sedang  - 2 - 1 

4= nyeri tidak begitu berat  2 - 2 - 

5= nyeri cukup berat  - - 3 - 

6= nyeri berat  3 - - - 

7= nyeri tak tertahankan  - - - - 

Total Responden 5 5 5 5 

Sumber: hasil data primer. 

 

Tabel 4.4 

Deskriptive statistik 

 

 N Minimum Maximum Mean 

thrust manipulation thoracic 

spine 
    

Data pengukuran pretest 5 4 6 5,20 

Data pengukuran posttest 5 2 3 2,40 

Stretching     

Data pengukuran  pretest 5 4 5 4,60 

Data pengukuran  posttest 5 2 3 2,20 

Sumber: hasil data primer 

 

Berdasarkan hasil tabel di atas, didapatkan hasil uji descriptive 

statistik, pada kelompok thrust manipulation thoracic spine nilai tingkat 

nyeri pretest sebanyak 5 responden mempunyai hasil minimum 4, 

maximum 6, rata-rata 5,20. Nilai tingkat nyeri posttest sebanyak 5 

responden mempunyai hasil minimum 2, maximum 3, nilai rata-rata 2,40. 

Sedangkan pada kelompok stretching nilai tingkat nyeri pretest sebanyak 

5 responden mempunyai hasil minimum 4, maximum 5, rata-rata 4,60. 

Nilai tingkat nyeripost test sebanyak 5 responden mempunyai hasil 

minimum 2, maximum 3, nilai rata-rata 2,20. 



10 

 

3. Analisa Data 

a. Uji pengaruh pretest dan posttest penurunan tingkat nyeri kelompok 

thrust manipulation thoracic spine 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Wilcoxon pada kelompok thrust manipulation thoracic spine 

Variabel Z p-value Kesimpulan 

Pretest dan Posttest kelompok 

thrust manipulation thoracic spine 

-2.041 0,041 Ha diterima 

Sumber: hasil data primer  

 

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat nyeri 

pre dan post pada kelompok thrust manipulation thoracic spine diperoleh 

p-value 0,041, dimana p< 0,05, maka Ha diterima. Sehingga ada 

pengaruh thrust manipulation thoracic spine terhadap penurunan tingkat 

nyeri pada pasien dengan nyeri leher.  

 

b. Uji pengaruh pretest dan posttest penurunan tingkat nyeri kelompok 

stretching 

Tabel 4. 6 

Hasil uji Wilcoxon kelompok stretching 

Variabel Z p-value Kesimpulan 

Pre dan Post test kelompok 

stretching 

-2.070 0,038 Ha diterima 

  Sumber: hasil data primer 

 

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat nyeri 

pre dan post pada kelompok stretching diperoleh p-value 0,038, dimana 

p< 0,05, maka Ha diterima. Sehingga ada pengaruh stretching terhadap 

penurunan tingkat nyeri pada pasien dengan nyeri leher. 

c. Uji beda pengaruh antara kelompok thrust manipulation thoracic spine 

dan kelompok stretching terhadap penurunan tingkat nyeri 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Beda Pengaruh antara kelompok thrust manipulation thoracic 

spine dan kelompok stretching 

Variabel Z p-value Kesimpulan 

Selisih tingkat nyeri 

kelompok dan thrust 

manipulation thoracic spine 

dan kelompok stretching 

-0.808 0,419 Ha ditolak 

Sumber: hasil data primer 

Berdasarkan hasil tabel di atas, didapatkan hasil uji beda 

pengaruh antara kelompok thrust manipulation thoracic spine dan 

kelompok stretching diperoleh p-value 0,419, dimana p > 0,05, maka Ha 

ditolak. Sehingga tidak ada pengaruh thrust manipulation thoracic spine 
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dan stretching terhadap penurunan tingkat nyeri pada pasien dengan 

nyeri leher.  

d. Uji deskriftive statistik  

Tabel 4.8 

Hasil uji deskriftive statistik beda pengaruh antara kelompok thrust 

manipulation thoracic spine dan kelompok stretching 

Data selisih pretest dan posttest N Mean 

Thrust manipulation thoracic spine 5 6,20 

Stretching 5 4,80 

Sumber: hasil data primer 

 

Berdasarkan hasil tabel di atas, didapatkan hasil uji descriptive 

statistik  beda pengaruh antara kelompok thrust manipulation thoracic spine 

diperoleh dari 5 responden mempunyai rata-rata hasil 6,20 dan pada 

kelompok stretching diperoleh dari 5 responden mempunyai rata-rata 4,80. 

 

B. Pembahasan  

1. Pengaruh thrust manipulation thoracic spine terhadap penurunan tingkat 

nyeri pada pasien dengan nyeri leher 

Dari hasil uji Willcoxon pada hasil pre test dan post test 

menunjukan bahwa dari kelompok thrust manipulation thoracic spine 

ada pengaruh terhadap penurunan tingkat nyeri dalam menyusun skripsi 

karena nilai p = 0,041 yang berarti nilai p>0,05. 

2. Pengaruh stretching terhadap penurunan tingkat nyeri pada pasien dengan 

nyeri leher  

Dari hasil uji Willcoxon pada hasil pre test dan post test 

menunjukan bahwa dari kelompok stretching ada pengaruh terhadap 

penurunan tingkat nyeri karena nilai p = 0,038 yang berarti nilai p < 0,05. 

3. Perbedaan kelompok thrust manipulation thoracic spine dan kelompok 

stretching terhadap penurunan tingkat nyeri pada pasien dengan nyeri 

leher 

Berdasarkan hasil uji Mann Whitney test antara kelompok thrust 

manipulation thoracic spine dan kelompok stretching, didapatkan nilai p-

value 0,419 sehingga tidak ada pengaruh penurunan tingkat nyeri antara 

kelompok thrust manipulation thoracic spine dan kelompok stretching 

karena nilai p-value >0,05. Berdasarkan statistik berarti tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan pada perubahan tingkat nyeri pada 

ekperimental kelompok thrust manipulation thoracic spine dan kelompok 

stretching.  

E. Keterbatasan Peneliti 

Penelitian ini mempunyai kelemahaan sejak awal maupun saat 

berlangsungnya penelitian. Beberapa kelemahan tersebut diantarnya: 

1. Jumlah sampel sedikit. 

2. Tempat penelitian kurang mendukung. 

3. Keterbatasan peralatan dan fasilitas untuk melakukan penelitian. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisa data dan perhitungan uji statistik, dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh thrust manipulation thoracic spine 

dan stretching terhadap penurunan tingkat nyeri pada pasien dengan nyeri 

leher. 

B. Saran 

1. Bagi responden 

a. Disarankan bagi mahasiswa untuk mengatasi  nyeri leher saat 

menyusun skripsi dengan melakukan thrust manipulation thoracic 

spine dan stretching secara rutin. 

b. Disarankan bagi mahasiswa mampu melakukan thrust manipulation 

thoracic spine dan stretching secara mandiri. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Untuk memperkuat hasil penelitian ini, disarankan dilakukan 

penelitian lanjut dengan menambah jumlah sample dan menambah 

waktu penelitian yang lebihbervariasi. 

b. Disarankan durasi/pengulangan thrust manipulation thoracic spine 

dan stretching untuk menurunkan tingkat nyeri pada pasien dengan 

nyeri leher. 

c. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada 

masyarakat selain  penjahit, karena diharapkan thrust manipulation 

thoracic spine dan stretching tidak hanya diterapkan kepada penjahit 

tetapi juga pada masyarakat lain yang mengalami nyeri leher. 

Peneliti selanjutnya sebaiknya dapat mengendalikan faktor 

penyebab nyeri leher untuk menurunkan tingkat nyeri pada pasie dengan 

nyeri leher. 
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