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ABSTRAK 

Latar Belakang: Leher melakukan fungsi paling penting dalam menyangga 

kepala dan memungkinkan gerakan leher sepenuhnya sekaligus melindungi 

sumsum tulang belakang yang halus. Nyeri  leher adalah kejadian umum dengan 

kejadian seumur hidup mulai dari 22% sampai 70%. Lebih dari sepertiga pasien 

akan merasakan gejala kronis selama lebih dari 6 bulan lamanya, 3 di antaranya 

termasuk masalah kesehatan yang serius. Lebih dari 50% pasien sakit leher 

dirujuk ke fisioterapi. Prevalensi puncak pada usia pertengahan. Faktor risiko 

meliputi pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama 

dengan posisi leher fleksi, merokok, dan sebelumnya pernah mengalami cedera 

leher/bahu. 

Tujuan Penelitian: mengetahui pengaruh terapi thrust manipulasi thoracic spine 

dan stretching terhadap peningkatan kemampuan fungsi leher pasien dengan nyeri 

leher dan beda pengaruh terapi thrust manipulasi thoracic spine dan stretching 

terhadap peningkatan kemampuan fungsi leher pasien dengan nyeri leher. 

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif jenis Quasi 

Experiment dengan pendekatan two group pre test dan post test selama 4 minggu  

dengan dosis 2 kali dalam seminggu terhadap peningkatan kemampuan fungsi 

leher pada nyeri leher dengan analisa data dengan uji wilcoxon dan uji mann 

whitney. 

Hasil Penelitian: Pemberian thrust manipulation thoracic spine dan strecthing 

sebelum dan sesudah didapatkan hasil yang signifikan. Hasil uji beda pengaruh 

antara thrust manipulation thoracic spine dan stretching di peroleh p-value 0,750, 

sehingga disimpulkan tidak ada beda pengaruh antara pemberian thrust 

manipulation thoracic spine dan stretching. 

Kesimpulan: Thrust manipulation thoracic spine dan stretching terbukti dapat 

meningkatkan kemampuan fungsi leher pasien dengan nyeri leher. Thrust 

manipulation thoracic spine lebih efektif meningkatkan kemampuan fungsi leher 

pasien dengan nyeri leher dibandingkan stretching.  

Kata Kunci: Nyeri Leher, Thrust Manipulation Thoracic Spine, Stretching, Neck 

Disability Indeks. 

 

 



PENDAHULUAN 

Seiring dengan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan nasional, 

telah diwujudkan hasil yang positif di berbagai bidang yaitu adanya kemajuan 

ekonomi, perbaikan lingkungan hidup, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

terutama di bidang medis atau ilmu kedokteran sehingga dapat meningkatkan 

kualitas kesehatan penduduk serta meningkatkan umur harapan hidup manusia 

akibat jumlah penduduk yang berusia lanjut meningkat dan bertambah cenderung 

lebih cepat (Bandiyah, 2009). 

 Leher (tulang cervikal) melakukan fungsi paling penting dalam 

menyangga kepala dan memungkinkan gerakan leher sepenuhnya sekaligus 

melindungi sumsum tulang belakang yang halus. Tulang leher terdiri atas tujuh 

tulang (vertebra) dengan bantalan lunak (cakram) antara masing-masing tulang. 

Setiap kali mengangguk atau menggelengkan kepala, vertebra dan cakram bekerja 

sama sehingga leher dapat bergerak. Otot pada bagian punggung dan bahu atas 

melekat pada tulang leher ini (IOG, 2011). 

Sakit leher adalah kejadian umum dengan kejadian seumur hidup 

mulai dari 22% sampai 70%. Lebih dari sepertiga pasien akan merasakan gejala 

kronis selama lebih dari 6 bulan lamanya, 3 di antaranya termasuk masalah 

kesehatan yang serius. Lebih dari 50% pasien dengan sakit leher dirujuk untuk 

fisioterapi.  Prevalensi puncak pada usia pertengahan. Faktor risiko meliputi 

pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama dengan 

posisi leher fleksi (menekuk ke depan), merokok, dan sebelumnya pernah 

mengalami cedera leher/bahu (Cleland, 2007). 



Fisioterapi mempunyai peran penting dalam pengembalian gerak dan 

fungsi. Dengan menggunakan modalitas fisioterapi diharapkan dapat membantu 

dalam proses rehabilitasi sehingga masalah yang di alami oleh penderita dapat 

ditangani. Salah satu modalitas fisioterapi yang digunakan untuk mengatasi 

permasalahan seperti gangguan kemampuan fungsi leher adalah dengan terapi 

thrust manipulation thoracic spine dan stretching. 

Nyeri leher dapat mengganggu aktivitas seseorang disebabkan rasa sakit 

yang dapat mengganggu kemampuan fungsi leher seperti bekerja, membaca, 

berkonsentrasi, mengendarai kendaraan, berolahraga atau rekreasi bahkan 

seseorang yang mengalami nyeri leher juga dapat mengalami kesulitan tidur. 

Dalam kasus ini diharapkan fisioterapi mempunyai peran dalam membantu 

mengembalikan kemampuan fungsi leher pasien. Karena bila tidak dilakukan atau 

diberi tindakan fisioterapi, maka akan timbul masalah baru yaitu (1) adanya 

kontraktur otot otot leher, (2) penurunan nilai kekuatan otot, (3) adanya spasme 

otot-otot pada ektremitas, (4) adanya gangguan postural. 

TUJUAN 

Untuk memperdalam pengetahuan tentang pengaruh terapi thrust 

manipulasi thoracic spine dan stretching terhadap peningkatan kemampuan fungsi 

leher pasien dengan nyeri leher.  

METODE 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2014. Penelitian dilakukan karena 

pekerjaan para pekerja di Konveksi Star, Jaten Karanganyar adalah statis dengan 

posisi duduk dalam waktu yang lama sehingga kecenderungan dapat 



menyebabkan timbulnya nyeri pada leher sehingga menggangu aktivitas 

fungsionalnya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif jenis Quasi 

Experiment dengan pendekatan two group pre test dan post test dengan tujuan 

untuk mengetahui manfaat pemberian terapi thrust manipulationi thoracic spine 

dan stretching selama 4 minggu terhadap peningkatan kemampuan fungsi leher 

pada nyeri leher. Sample dalam penelitian berjumlah 10 orang dengan 

menggunakan teknik Purposive Sampling di mana peneliti memilih sample 

memenuhi kriteria insklusi pada populasi dan menggunakan teknik Random untuk 

pembagian intervensi pada sampel. 

KERANGKA TEORI 

Thrust manipulation thoracic spine adalah suatu gerakan pasif, 

berkecepatan tinggi, dengan amplitudo kecil yang diterapkan pada gerakan dan 

tidak melampaui batas lingkup gerak sendi normal dengan maksud untuk 

mengembalikan gerak optimal, fungsi, dan atau untuk mengurangi rasa sakit 

(IFOMPT, 2012). 

Stretching adalah latihan fisik yang merengangkan sekumpulan otot agar 

mendapatkan otot yang elastis dan nyaman yang biasanya dilakukan sebelum atau 

sesudah olahraga. Stretching juga merupakan 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 (Kisner, 2007). 



Intensitas dari kekuatan peregangan (stretching) ditentukan oleh beban 

ditempatkan pada jaringan lunak dengan intensitas rendah. stretching dengan 

intensitas rendah dan tinggi membuat peregangan manuver lebih nyaman bagi 

pasien dan meminimalkan otot bantu sehingga pasien dapat tetap rileks atau 

membantu dengan peregangan manuver. Intensitas rendah ditambah dengan 

durasi panjang untuk peregangan menghasilkan peningkatan ROM yang optimal 

tanpa mengekspos jaringan, saat diberikan imobilisasi, pemberian beban yang 

berlebihan dapat memicu potensial untuk terjadinya cedera.  Intensitas rendah 

juga telah menunjukkan  untuk memanjangkan jaringan ikat padat  yaitu 

komponen penting dari otot yang mengalami kontraktur lama. Stretching dengan 

intensitas rendah lebih efektif dalam mengurangi kerusakan jaringan lunak dan 

nyeri dari pada stretching  dengan intensitas tinggi.  

Berdasarkan pengukuran Neck Disability Indeks (NDI) kemampuan fungsi 

leher terdiri dari tidak adanya rasa nyeri, perawatan diri, membaca, tidak adanya 

nyeri kepala, konsentrasi, bekerja, menyetir, tidur, dan rekreasi. NDI telah 

menjadi instrumen standar untuk mengukur ketidakmampuan karena sakit leher 

dan digunakan oleh para peneliti (Frank, 2013). Cara pengukurannya yaitu 

masing-masing dari 10 item yang ada mempunyai skor dari 0-5 sesuai urutan 

pilihan. Oleh karena itu, nilai maksimum (nilai normal) adalah 50 skor yang 

diperoleh dapat dikalikan dengan 2 untuk menghasilkan persentase skor (Frank, 

2013). 

 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil uji Wilcoxon pada hasil pre test dan post test thrust 

manipulation thoracic spine menunjukan bahwa dari kelompok thrust 

manipulation thoracic spine ada pengaruh terhadap peningkatan kemampuan 

fungsi leher pasien dengan nyeri leher karena nilai p = 0,042 yang berarti nilai p < 

0,05. 

Nyeri leher yang seringkali dirasakan oleh para penjahit di Konveksi Star 

pada akhirnya menyebabkan penurunan kemampuan fungsi leher sehingga para 

penjahit mengalami keterbatasan dalam aktivitasnya sehari-hari. Solusi yang 

dapat diberikan untuk nyeri leher adalah salah satunya thrust manipulation 

thoracic spine yang mana mempunyai efek dalam mengurangi nyeri dan 

meningkatkan kemampuan fungsi leher. 

Penguncian akut pada sendi facet adalah suatu kondisi dengan tiba-tiba 

kehilangan mobilitas sendi yang sering disebabkan oleh peristiwa nontraumatic. 

Sendi yang cenderung untuk mengunci memiliki meniscoids. Mekanisme 

penguncian melibatkan baik penjeratan meniscoid di sebuah tempat di tulang 

rawan artikular Struktur meniscoid intracapsular yang hadir dalam sendi facet 

tulang belakang. Facet meniscoids diyakini mampu menjadi perangkap antara dua 

permukaan facet, menyebabkan permukaan sendi mengunci, yang berhubungan 

dengan nyeri dengan gerakan ke bawah dan beban pada sendi facet. Teknik 

manipulasi dengan metode teknik manipulasi sendi atau isometrik yang secara 

teoritis menarik facet kapsul sendi sisi lateral diyakini untuk menghilangkan 

gejala, dan pasien menunjukkan peningkatan langsung dalam gerak sendi dan 



mengurangi nyeri pada gerakan lehernya. Saat nyeri berkurang dan gerakan yang 

terjadi meluas, maka peningkatan aktivitas fisik akan mengalami peningkatan 

yang signifikan (Olson, 2009). 

Stretching adalah latihan fisik yang merengangkan sekumpulan otot agar 

mendapatkan otot yang elastis dan nyaman yang biasanya dilakukan sebelum atau 

sesudah olahraga. Stretching juga merupakan 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 (Kisner, 2007). 

 Berdasarkan hasil uji Wilcoxon pada pre test dan post test 

stretching menunjukan bahwa dari kelompok stretching ada pengaruh terhadap 

peningkatan kemampuan fungsi leher pasien dengan nyeri leher karena nilai p = 

0,042 yang berarti nilai p < 0,05. Hal ini diperkuat dari teori bahwa stretching 

dapat mengurangi nyeri leher dan meningkatkan kemampuan fungsi leher sesuai 

dengan mekanismenya. 

Ketika otot ditarik dan memanjang, kekuatan peregangan ditransmisikan 

ke serat serta otot melalui jaringan ikat (endomysium dan perimysium) di dalam 

dan di sekitar serat. Ini adalah dugaan bahwa interaksi antar molekul 

menghubungkan eleman noncontractile ke unit kontraktil otot selama peregangan 

pasif baik longitudinal maupan lateral dengan kekuatan transduksi occurs. Ketika 

pemanjangan awal terjadi pada elastisitas jaringan ikat, ketegangan meningkat 

tajam dan filamen filamen otot terpisah terjadi pemanjangan tiba tiba pada 



sarcormer. Ketika gaya peregangan dilepaskan sarcomer kembali istirahat. Dari 

proses pemanjangan dan pemendekan akan mempengaruhi sifat salah satu otot 

yaitu elastisitas otot yang bertambah. Jika elastisitas dapat kembali maka 

pergerakan pada otot akan lebih luas (Kisner, 2012). 

Berdasarkan hasil uji Mann Whitney test antara kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol, didapatkan nilai p-value 0,750 sehingga tidak ada perbedaan 

pengaruh antara kelompok thrust manipulation thoracic spine dan kelompok 

stretching karena nilai p-value > 0,05. Berdasarkan statistik dapat disimpulkan 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara perubahan skor peningkatan 

kemampuan fungsi leher kelompok ekperimental thrust manipulation thoracic 

spine dengan perubahan skor peningkatan kemampuan fungsi leher kelompok 

stretching setelah dan sebelum diberikan perlakuan terapi. Hasil ini sesuai dengan 

teori, di mana thrust manipulation thoracic spine dan stretching dapat 

meningkatkan kemampuan fungsi leher pasien dengan nyeri leher. 

Berdasarkan hasil uji skor didapatkan hasil nilai rata rata thrust 

manipulation thoracic spine lebih besar dibandingkan nilai rata rata stretching. 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa thrust manipulation thoracic spine lebih lebih 

efektif dalam meningkatkan kemampuan fungsi leher pasien dengan permasalahan 

pada facet join sedangkan stretching juga efektif dalam meningkatkan 

kemampuan fungsi leher pasien dengan permasalahan pada otot yang mengalami 

ketegangan yang mana sesuai dengan teori dan pada penelitian tahun 2007 

mengatakan bahwa thrust manipulation thoracic spine lebih efektif dibandingkan 

latihan lainnya untuk mengurangi nyeri leher maupun meningkatkan kualitas leher 



pada seseorang. Hal ini diperkuat dengan pemberian thrust manipulation thoracic 

spine langsung ke permasalahan facet join pasien dan mempunyai efek stretch di 

dalamnya,  sedangkan perlakuan stretching murni peregangan pada otot-otot yang 

mengalami ketegangan (Cleland, 2007).  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil dari analisa data dan perhitungan uji statistik, dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh thrust manipulation thoracic spine dan 

stretching terhadap peningkatan kemampuan fungsi leher pasien dengan nyeri 

leher, dan thrust manipulation thoracic spine lebih efektif dalam meningkatkan 

kemampuan fungsi leher pasien dengan nyaeri leher. 

 Berdasarkan pelaksanaan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 

dapat diberikan saran-saran sebagai berikut: Disarankan bagi responden untuk 

sering melakukan peregangan saat bekerja agar tidak selalu statis dalam bekerja, 

Disarankan bagi responden untuk sering berolahraga terutama senam leher untuk 

mengurangi nyeri lehernya. Bagi peneliti selanjutnya untuk memperkuat hasil 

penelitian ini, disarankan dilakukan penelitian lanjut dengan menambah jumlah 

sample dan menambah waktu penelitian dan disarankan tehnik dan durasi lain 

yang bisa digunakan dalam peningkatan kemampuan fungsi leher pasien dengan 

nyeri leher. 
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