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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna 

dimana telah diterangkan dalam Al-Quran yang artinya “Dan sesungguhnya 

telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di 

lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan 

mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang 

telah Kami ciptakan” (Q.SAl Isra’:70).  

Namun dibalik kesempurnaan yang ada pada manusia Allah SWT 

akan selalu memberi suatu cobaan atau ujian untuk mengetahui apakah 

hambanya beriman atau tidak kepadaNya seperti yang diterangkan dalam 

sebuah hadist "Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya 

ujian, dan sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum pasti Dia menguji 

mereka. Maka siapa yang ridha (terhadapNya) maka baginya keridhaan Allah, 

dan siapa yang marah  (terhadapNya) maka baginya kemurkaan Allah." (HR. 

Al-Tirmidzi dan Ibnu Majah). Ujian yang diberikan Allah SWT kepada 

manusia dapat berupa berbagai hal contohnya adalah penyakit, salah satu 

penyakit yang berkaitan dengan struktur tubuh manusia adalah nyeri pada 

leher. Leher  manusia  adalah  struktur  yang  kompleks  dan  sangat  rentan  

terhadap iritasi. Bahkan, 10% dari semua orang akan mengalami nyeri leher 

dalam 1 bulan. Faktor yang menyebabkan nyeri antara lain  tulang,  otot,  

ligament,  sendi,  dan  diskus intervertebralis.  Hampir  setiap  cedera  atau 
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proses  penyakit  pada  struktur  leher atau yang berdekatan dengan leher akan 

menghasilkan spasme otot dan gangguan gerak  (Douglas, 2004). Nyeri leher 

adalah nyeri yang dirasakan pada bagian atas tulang belakang, yang 

merupakan tanda bahwa sendi, otot, atau bagian lain dari leher terluka, 

tegang, atau  tidak  berfungsi  sebagaimana  mestinya (Thompson, 2013). 

Prevalensi neck pain pada populasi orang dewasa di Indonesia 

mencapai sekitar 16,6%, dengan 0,6% mengalami nyeri leher yang memberat, 

selain memberikan nyeri pada leher bagian belakang neck pain juga 

menurunkan gerakan pada sendi leher dan aktifitas fungsional leher sehingga 

dapat mempengaruhi kegiatan penderita (Prayoga, 2014). Menurut 

pemerintah daerah Kabupaten Boyolali, jam kerja pegawai negeri sipil adalah 

 07.30 – 16. 00 WIB dengan presentasi 5 hari kerja, maka perkiraan pegawai 

akan berada di posisi statik selama 7-8 jam, sedangkan faktor resiko dari neck 

painadalah posisi statis pada 95% jam kerja (Sim, 2007). 

Strategi penatalaksanaan nyeri adalah suatu tindakan untuk 

mengurangi rasa nyeri, diantaranya dapat dilakukan dengan terapi 

farmakologis  maupun non-farmakologis (Andarmoyo, 2013). Penanganan 

nyeri secara non-farmakologis dapat dilakukan dengan dua metode antara lain 

yaitustrengthening exercise dan yomeiho massage. 

Strengthening adalah  latihan  yang  digunakan  untuk  meningkatkan 

kekuatan  otot, dan ketahanan  otot (Kumar,2004). Strengthening exercise 

yang dilakukan 3 kali seminggu dengan durasi selama 20 menit dapat 

memberikan efek positif dalam penurunan nyeri leher (Anderson,2008). 
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Massage adalah rangkaian yang terstruktur dari tekanan atau sentuhan. 

Tangan dan bagian tubuh yang lain seperti lengan bawah dan siku dapat 

digunakan untuk melakukan sentuhan di atas kulit, terutama pada bagian otot 

dengan gerakan mengurut, menggosok, memukul, dan menekan (Mumford, 

2001). Yang paling utama dari manfaat massage adalah memperlancar 

peredaran darah. Dimana massage akan membantu memperlancar 

metabolisme dalam tubuh. Treatment  massage  akan mempengaruhi 

kontraksi dinding kapiler sehingga terjadi keadaan vasodilatasi atau 

melebarnya pembuluh darah kapiler dan pembuluh getah bening. Vasodilatasi 

pembuluh darah akan meningkatkan peredaran darah pada area yang diusap  

sehingga  aktivitas  sel  meningkat  dan akan  mengurangi  rasa  sakit 

(Kusyati, 2006).Aliran oksigen dalam darah meningkat, pembuangan sisa-sisa 

metabolik semakin lancar sehingga memacu hormone endorphin yang 

berfungsi memberikan rasa nyaman. 

Dari permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk 

membandingkan antara kedua metode yaitu strengthening exercise dan 

yumeiho massage dalam penurunan nyeri neck pain. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, dapat 

dirumuskan pernyataan penelitian sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh pemberian strengthening exercisesdalam 

menurunkan nyerichronicneck pain ? 

2. Adakah pengaruh pemberianstrengtheningexercises dengan 

massagedalam menurunkan nyeri chronicneck pain ? 
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3. Adakah  beda efektifitas antara pemberianstrengthening exercises 

dengan dan tanpa massage terhadap penurunan nyeri pada 

chronicneck pain? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk membandingkan antara pengaruh pemberian strengthening 

exercises dengan dan tanpa massageterhadap penurunan nyeri pada 

chronicneck pain. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh pemberian strengthening exercises 

dalam menurunkan nyeri padachronicneck pain 

b. Untuk mengetahui pengaruh pemberian strengthening exercises 

dengan massagedalam menurunkan nyeri pada chronicneck pain 

c. Untuk mengetahui beda efektifitas antara  pemberian strengthening 

exercisesdengan dan tanpa massage terhadap penurunan nyeri 

padachronicneck pain. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini sebagai informasi ilmiah serta 

menambah pengetahuan tentang pengaruh pemberian strengthening 

exercises dengan dan tanpa massage terhadap penurunan nyeri pada 

chronic neck pain. 
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2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari dari penlitian ini adalah peneliti membuat 

suatu perlakuan yang menggunakan metode strengthening exercises 

dengan dan tanpa massageuntuk mengurangi nyeri pada chronic neck 

pain, yang mana hal ini dapat menambah informasi dalam perkembangan 

ilmu fisioterapi, dapat dijadikan refrensi bagi ilmuwan lain untuk 

melakukan penelitian lanjutan, dan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan teknologi, dan seni (IPTEKS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




