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PENGARUH PEMBERIAN TRADITIONAL THAI MASSAGE 

TERHADAP PENURUNAN NYERI PADA UPPER BACK PAIN 

 

ABSTRAK 

Gangguan muskuloskeletal sering terjadi apabila tidak memperhatikan faktor 

ergonomi ketika melakukan aktivitas di depan komputer. Semua aktivitas dan 

pekerjaan yang dilakukan di depan komputer akan mempercepat suatu pekerjaan, 

termasuk aktivitas yang dilakukan mahasiswa untuk menyelesaikan tugas atau 

menyalurkan rasa jenuh dengan menonton film favorit. Durasi menonton film 

selama 2-4 jam per hari dengan posisi statis yang sering menimbulkan keluhan 

muskuloskeletal. Traditional thai massage dan core stability menjadi intervensi 

yang dipilih untuk mengurangi keluhan mskuloskeletal tersebut. Untuk 

mengetahui ada pengaruh pemberian Traditional thai massage dan core stability 

terhadap penurunan nyeri pada upper back pain pada mahasiswa S1 Fisioterapi 

di Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2014. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah quasi eksperimental dengan pretest-posttest control group 

design. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 22 sampel. Sampel kelompok 

perlakuan diberikan traditional thai massage dan kelompok kontrol diberikan 

core stability, dilakukan selama 10 hari dengan frekuensi latihan 5 kali. Analisis 

statistik menggunakan uji statistik Saphiro Wilk, uji pengaruh Paired Sampel T-

Test, dan uji beda pengaruh Independent Sampel T Test. Berdasarkan hasil 

statistik uji pengaruh yang dilakukan pada kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol menyatakan bahwa kedua kelompok berpengaruh terhadap penurunan 

nyeri pada upper back pain dengan nilai p<0,05, namun kelompok perlakuan 

lebih significant dalam mengurangi keluhan nyeri pada bagian upper back pain 

dengan nilai t 13,193 dengan significancy 0,000. Sedangkan untuk beda pengaruh 

menggunakan Independent Sampel T Test terdapat perbedaan significant antara 

kedua kelompok untuk mengurangi keluhan nyeri pada upper back pain dengan 

nilai p value sebesar 0,000. Ada perbedaan pengaruh pemberian traditional thai 

massage dan core stability berpengaruh terhadap penurunan nyeri pada upper 

back pain. 

 

Kata kunci : nyeri upper back pain, traditional thai massage, core stability. 

ABSTRACT 

Musculoskeletal disorders often occur when not considering the ergonomic 

factors when doing activities in front of the computer. All activities and work done 

in front of the computer will accelerate a job, including activities undertaken by 

students to complete the task or channeling saturation by watching favorite 

movies. The duration of watching movies for 2-4 hours per day with static 

positions that often cause musculoskeletal complaints. Traditional thai massage 

and core stability are the preferred interventions to reduce the complaints of the 

muculoskeletal. To know the effect of giving Traditional thai massage and core 

stability to the decrease of pain in upper back pain in undergraduate student of 

Physiotherapy at Muhammadiyah University of Surakarta class of 2014. The type 

of research used is quasi experimental with pretest-posttest control group design. 

The number of samples in this study amounted to 22 samples. The treatment group 
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sample was given traditional thai massage and control group was given core 

stability, performed for 10 days with exercise frequency 5 times. Statistical 

analysis using Paired Samples T-Test, and Differential Effect Test of Independent 

Sample T Test. Based on the results of statistical tests of influence on the 

treatment group and the control group states that both groups have an effect on 

the pain reduction on upper back pain with p <0.05, but the treatment group is 

more significant in reducing the pain complaints on the upper back pain with the 

value of t 13,193 with significancy 0,000. While for the difference of influence 

using Independent Sampel T Test there are significant differences between both 

groups to reduce the pain complaints on upper back pain with p value of 0.000. 

Conclusion : There is difference of influence giving traditional thai massage and 

core stability have an effect on decrease of pain in upper back pain. 

 

Keywords: upper back pain pain, traditional thai massage, core stability. 

 

1. PENDAHULUAN  

Nyeri muskuloskeletal di bagian upper back merupakan masalah kesehatan 

pada masyarakat yang dapat mengganggu aktivitas sehar-hari. Seperti 

aktivitas yang sering dilakukan mahasiswa yang berada di depan komputer 

untuk mengerjakan tugas atau sekedar untuk menyalurkan rasa jenuh. Manusia 

sering kali melupakan posisi yang dapat membuat dirinya sendiri tidak 

nyaman, salah satu contohnya posisi tubuh saat menggunakan laptop atau 

gagdet yang cenderung tidak ergonomis seperti terlalu kebawah akibat layar 

terlalu rendah ataupun terlalu keatas, posisi yang statis dan overused dalam 

waktu yang lama dapat menyebabkan ketegangan otot. Penelitian skootsky 

mengatakan bahwa nyeri otot pada tubuh bagian atas lebih sering terkena di 

banding tubuh lain. Titik nyeri 84% terjadi pada otot upper trapezius, levator 

scapula, infraspinatus, scalenus. Otot upper trapezius merupakan otot yang 

sering terkena (Lofriman, 2008). Berbagai jenis pekerjaan dapat 

mengakibatkan nyeri leher terutama pada posisi yang salah, sehingga leher 

berada posisi tertentu dalam jangka waktu yang lama. Dalam penelitian ini 

peneliti mengambil responden mahasiswa yang gemar menonton film korea, 

karena durasi yang lama, dan membuat penontonya merasa penasaran dengan 

episode-episodenya, banyak mahasiswa yang memilih film korea untuk 

menghabiskan waktu senggang atau menyelurkan rasa jenuh selama 

perkuliahaan. Salah satu gangguan muskuloskeletal pada bagian upper back 
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untuk mengurangi nyeri dapat diterapi dengan menggunakan beberapa teknik 

dan modalitas fisioterapi lainnya, salah satunya dengan traditional thai 

massage dan pemberian core stability. Dari banyaknya fenomena yang tterjadi 

penelliti tertarik untuk mengambil penelitian tentang pengaruh pemberian 

traditional thai massage terhadap penurunan nyeri pada upper back pain. 

 

2. METODE  

Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan pendekatan 

kuantitatif dengan metode Quasi Eksperimental dengan pretest-posttest 

control group design. Penelitian ini menggunakan dua kelompok. Kelompok 

perlakuan diberikan traditional thai massage, dan kelompok kontrol diberi 

core stability. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Mahasiswa 

Fisioterapi S1 UMS sebesar 22 orang yang akan dbagi menjadi 2 kelompok. 

Waktu penelitian dilakukan selama 10 hari yang dimulai pada bulan April 

2018. Dilakukan 2 hari sekali selama 5x terapi dengan intensitas waktu 10 

menit setiap terapi. 

 Pengukuran nyeri dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur 

VAS. Teknik analisa data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 

pemberian traditional thai massage dan core stability terhadap penurunan 

nyeri pada upper back pain digunakan uji paired sampel t-test karena data 

berdistribusi normal dengan nilai significancy jika p<0,05 maka Ha diterima 

dan jika p>0,05 maka Ha ditolak. Sedangkan untuk mengetahui perbedaan 

pengaruh antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol digunakan uji 

independent sampel t test karena data berdistribusi normal dengan nilai 

significancy jika p<0,05 maka Ha diterima jika p>0,05 Ha ditolak. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1.Hasil penelitian berdasarkan karakteristik Usia Responden 
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Tabel 1  

Karakteristik Usia Responden 

 

Usia 

Kelompok 

Perlakuan Kontrol 

Responden Persentase Responden Persentase 

20 tahun 0 0% 1 9% 

21 tahun 5 46% 6 55% 

22 tahun 4 36% 0 0% 

23 tahun 2 18% 4 36% 

Total 11 100% 11 100% 

 

Berdasarkan tabel 1 usia responden penelitian kelompok traditional 

thai massage paling banyak pada usia 21 tahun (46%) dan paling sedikit pada 

usia 23 tahun (18%). Kelompok core stability paling banyak pada usia 21 

tahun (55%) kemudian paling sedikit pada usia 20 (9%). 

3.2. Hasil penelitian berdasarkan karakteristik IMT Responden 

Tabel 2  

Karakteristik Responden Berdasarkan IMT 

 

IMT 

  Kelompok 

Perlakuan Kontrol 

Responden Persentase Responden Persentase 

IMT 

Nomal 
11 100% 9 82% 

IMT 

Kurang 
0 0% 2 18% 

Total 11 100% 11 100% 

 

Berdasarkan tabel 2 IMT sampel kelompok traditional thai massage 

secara keseluruhan memiliki berat badan normal (100%). Sedangkan pada 

kelompok core stability yang memiliki berat badan normal (82%) dan berat 

badan kurang (18%). 

3.3. Hasil penelitian berdasarkan karakteristik Durasi Menonton Film 

Tabel 3 

karakteristik responden berdasarkan durasi menonton film 
Durasi 

Menonton 
Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 

Responden Persentase Responden Persentase 

2-4 jam 4 36% 6 55% 

>4 jam 7 64% 5 45% 

Total 11 100% 11 100% 
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Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa 36% dari kelompok perlakuan 

durasi selama menonton film korea dengan menggunakan gadget atau laptop 

selama 2-4 jam dan 64% durasi menonton selama >4 jam, sedangkan pada 

kelompok kontrol 55% durasi selama menonton film korea dengan 

menggunakan gagdet atau laptop selama 2-4 jam dan 45% durasi menonton 

selama >4 jam. 

3.4. Hasil penelitian berdasarkan Nyeri dengan VAS 

Tabel 4 

Distribusi responden berdasarkan Nyeri dengan VAS 
Nama Kelompok Perlakuan Nama Kelompok Kontrol 

Pre Post Pre Post 

Ag 4,9 1,5 An 3,8 3,1 

Al 3,9 1,9 Be 3,8 2,9 

An 4,4 1,8 Da 4,3 2,9 

At 5,8 2,1 Ri 5,2 4,4 

Ay 6,7 2,2 Ra 4,2 3,2 

En 6 2 Rh 4 3,6 

Mi 5,8 2,8 Ra 2,8 1,9 

Pt 5,6 2,7 Mi 4 3,4 

Rs 6,1 2,2 Pr 3,6 3,00 

Ro 3,8 1,3 Wn 4,5 3,4 

Vi 3,7 1,4 Yu 5,5 4,8 

 

Pada tabel diatas kelompok perlakuan berdasarkan nyeri pre terapi 

tertinggi berada pada nilai VAS 6,7 dan pada kelompok kontrol nilai VAS 

tertinggi berada pada nilai 5,5. Sedangkan pada kelompok perlakuan 

distribusi nilai post terendah berada pada nilai VAS 3,7, dan pada kelompok 

kontrol nilai VAS terendah berada pada nilai 1,9. 

3.5. Hasil Uji Normalitas 

Tabel 5 

hasil Uji Normalitas 

Saphiro-Wilk 

Subyek Kelompok Keterangan Df Sig(p) Kesimpulan 

 

Nyeri 

VAS 

Perlakuan Pre 11 0,208 Normal 

 Post 11 0,648 Normal 

Kontrol Pre 11 0,677 Normal 

 Post 11 0,404 Normal 

 

Berdasarkan uji normalitas dengan Saphiro Wilk data diatas dapat 

disimpulkan penurunan nyeri pre-test  dan post-test kelompok perlakuan memiliki 
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nilai p > 0,05 yang merupakan data berdistribusi normal, sedangkan pre-test dan 

post-test pada kelompok kontrol memiliki nilai p > 0,05 yang berarti data 

distribusi normal.normal. 

3.6. Hasil Uji Homogenitas  

Tabel 6  

Hasil Uji Homogenitas 

Leven Statistik 

Subyek Keterangan df1 df2 Sig (p) 

Nyeri 

VAS 

Pre 1 20 0,060 

Post 1 20 0,373 

 

Berdasarkan uji homogenitas dengan Leven’s homogenity of variance test 

pada kelompok pre-test perlakuan dan kontrol memiliki nilai p > 0,05 yang berarti 

distribusi data adalah homogen, sedangkan post-test pada perlakuan dan 

kelompok kontrol memiliki nilai p > 0,05 yang berarti distribusi data adalah 

homogen. 

3.7. Hasil Uji Pengaruh 

Tabel 7 

Hasil Uji Paired Sampel T Test 
Kelompok perlakuan Kelompok kontrol 

Nyeri Pre Post t df P Pre Post t df P 

Mean 5,1545 1,9909 13,193 10 0,000 4,1545 0,3327 9,941 10 0,000 

Std. Deviation 1,0577 0,4867    0,2233 0,2330    

Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa hasil Uji Paired Sampel T pada 

variabel nyeri di kelompok perlakuan pre dan post dengan pemberian 

traditional thai massage menunjukan adanya pengaruh pemberian perlakuan 

penurunan nyeri, hal ini di tunjukkan dengan nilai p < 0,05. Hasil uji paired 

Sampel T pada kelompok kontrol yang diberikan perlakuan core stability juga 

menunjukkan adanya pengaruh terhadap penurunan nyeri dengan nilai p < 

0,05. 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian traditional thai 

massage untuk kasus nyeri pada upper back pain yang diberikan pada 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol memiliki pengaruh terhadap 

penurunan nyeri, hal ini ditunjukkan dengan nilai p < 0,05 pada kedua 

kelompok dengan memiliki nilai p value  yang lebih significant dengan nilai 
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0,000. Sedangkan, pada kelompok kontrol diberikan perlakuan core stability 

pda kelompok perlakuan dan kelompok kontrol memiliki pengaruh terhadap 

penurunan nyeri, hal ini ditunjukkan dengan nilai p < 0,05 pada kedua 

kelompok dengan memiliki nilai p value  yang lebih significant dengan nilai 

0,000. 

3.8. Hasil Uji Beda Pengaruh 

Tabel 8 

Hasil Uji Independent Sampel T Test 
 Kelompok N Mean Std. 

Deviation 

t p 

Hasil 

VAS 

Perlakuan 11 1,9909 0,48673 
-4,850 0,000 

Kontrol 11 3.3273 0,77342 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hasil uji Independent T Test 

pada subyek nyeri pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol memiliki 

nilai p < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang 

significant antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol pada kedua 

subyek tersebut, dimana nilai p pada subyek nyeri sebesar 0,000. 

3.9. Pembahasan  

Terapi dilakukan selama 5x selama 10 hari dengan frekuensi 2 hari 

sekali dan intensitas waktu 10 menit/sesi. Dari data usia mendapatkan hasil 

responden kelompok perlakuan dan kelompok kontrol paling banyak di usia 

21 tahun. Pada usia diatas 20 tahun kapasitas oksigen maksimal dalam tubuh 

akan berangsur menurun, sehingga dapat menyebabkan lebih cepat mengalami 

kelahan fisik sehingga dapat menurunkan produktivitas kerja (Atiqoh, 2014). 

Berdasarkan responden sebanyak 22 orang yang persentasi 82% tergolong 

dalam berat badan kurang dan 18% tergolong dalam berat badan kurang. Berat 

badan kurang dapat meningkatkan resiko terhadap penyakit infeksi, sedangkan 

berat badan lebih akan meningkatkan resiko terjadinya penyakit degeneratif. 

Oleh karena itu mempertahankan berat badan normal memungkinkan 

seseorang dapat mencapai usia harapan hidup leih panjang (Ristianingrum, 

Rahmawati, & Rujito, 2010). Hasil data durasi lama memonton film pada 

kelompok perlakuan didapatkan hasil >4 jam dan pada kelompok kontrol 

didapatkan hasil 2-3 jam perhari. Responden yang setiap harinya melakukan 
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aktifitas di depan komputer selama 5-8 jam dengan gerakan yang cenderung 

statis dan sedikit pergerakan, hal ini mendorong terjadinya keluhan WMSDs 

karena gerakan yang berulang sehingga over use dan repetitif injuri 

(Wicaksono, Rakhmat Eddy, Suroto, 2016).  

Pengaruh pemberian traditional thai massage dan core stability dapat 

berpengaruh menurunkan nyeri pada bagian upper back pain. Berdasarkan 

hasil uji pengaruh dengan Paired Sampel T Test didapatkan nilai significancy 

p<0,05 yang artinya terdapt pengaruh setelah diberikan perlakuan.. dilihat dari 

hasil Independent Sampel T Test dengan hasil 0,000 yang berarti ada 

perbedaan pengaruh atara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. 

Massage secara gentle pressure dan pada akhir sesi terapi diberikan 

peregangan pasif mampu meningkatkan sirkulasi, tubuh menerima nutrisi 

yang lebih baik, sehingga  meningkatkan suplai oksigen, dan meningkatkan 

pembuangan sampah metabolik sehingga mengurangi spasm dan mengurangi 

nyeri (Tarwaka, Ir. Solichul HA. Bakri, 2004). Sedangkan core stability 

exercise adalah bentuk latihan yang mengaktifkan deep muscle dan otot core 

dan mengintegrasikan deep muscle dan global muscle agar bekerja optimal 

dalam menjaga postur tubuh, penopang tubuh dan penggerak tubuh, 

mengontrol dan  mengendalikan posisi dan gerakan porsi central pada tubuh 

yaitu : head and neck aligment, aligment of vertebral columna thoraxand 

pelvic stability/mobility, ankle and hip strategies (Kibler, Press, & Sciascia, 

2006). 

3.10. Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan dalam pelaksanannya, 

yaitu : 

3.10.1  Penggunaan tensimeter sebagai tes provokasi nyeri belum bisa 

mengukur nyeri pada bagian upper back pain dengan seutuhnya, 

karena setiap tekanan yang diberikan kepada masing-masing 

responden belum tentu sama. 

3.10.2 Penelitian ini hanya terdiri dari 22 sampel, dengan jumlah responden 

11 orang pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol, dinilai 
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belum bisa menunjukkan hasil yang cukup valid untuk 

digeneralisasikan.  

3.10.3 Aktivitas responden diluar latihan dan evaluasi, tidak terkontrol oleh 

peneliti. 

3.10.4 Peneliti tidak memiliki pelatihan khusus dibidang terserbut sehingga 

dinilai kurang efektif, karena tidak memiliki keahlian khusus dibidang 

tersebut. 

3.10.5 Peneliti tidak dapat mengontrol ruangan dan waktu, sehingga kurang 

ergonomis. 

 

4. PENUTUP 

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah di uji statistik dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh pemberian traditional thai massage 

terhadap penurunan nyeri pada upper back pain. Pada kelompok perlakuan 

lebih baik dari pada kelompok kontrol.   
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