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EFEKTIVITAS PEMBERIAN TEKNIK GRASTON DAN MOBILISASI 

SARAF TERHADAP PENURUNAN NYERI DAN PENINGKATAN 

AKTIVITAS FUNGSIONAL PADA PENDERITA CARPAL TUNNEL 

SYNDROME 

 

Abstrak 

Pada saat menganyam maka akan terjadi gerakan tangan secara berulang-ulang. 

Gerakan tersebut jika dilakukan dalam durasi yang lama dapat menyebabkan 

timbulnya Carpal Tunnel Syndrome (CTS). Gejala CTS yang sering muncul 

seperti rasa nyeri, kesemutan, kebas, mati rasa serta keterbatasan fungsional 

tangan. Penurunan nyeri dan peningkatan aktivitas fungsional bisa dilakukan 

dengan dua intervensi antara lain menggunakan manual terapi teknik graston dan 

mobilisasi saraf. Penelitian ini menggunakan Quasi Experimental Design dengan 

menggunakan Two Groups Pre and Post Test Design. Sampel pada penelitian ini 

berjumlah 12 orang kemudian dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama 

akan diberikan perlakuan dengan teknik graston dan kelompok kedua akan 

diberikan perlakuan dengan mobilisasi saraf. Pada uji wilcoxon sign didapatkan 

hasil pada kelompok I NRS dan CTSQ sebesar p=0,03 (p<α),  pada kelompok II 

didapatkan hasil NRS dan CTSQ sebesar p=0,03 (p<α). Pada uji mann-whitney 

didapatkan nilai NRS p=0,06 (p>α) dan nilai CTSQ sebesar p=0,02 (p<α). Pada 

uji selisih  antar kelompok nilai rata-rata pengukuran NRS pada kelompok I 

sebesar 4,50 dan kelompok II sebesar 2,83. Pada pengukuran aktivitas fungsional 

rata-rata nilai uji selisih CTSQ pada kelompok I sebesar 4,16 dan pada kelompok 

II sebesar 2,10. Terdapat pengaruh pemberian intervensi dengan menggunakan 

teknik graston maupun intervensi dengan mobilisasi saraf terhadap penurunan 

nyeri dan peningktan aktivitas fungsional pada CTS. Hasil rata-rata uji beda 

selisih intervensi teknik graston lebih besar pengaruhnya dalam menurunkan 

nyeri dan meningkatkan aktivitas fungsional dibandingkan dengan mobilisasi 

saraf. 

 

Kata kunci: carpal tunnel syndrome, mobilisasi saraf, teknik graston  

 

Abstract 

When weaving, repeated hand movements will occur. The movement if done for a 

long duration can cause Carpal Tunnel Syndrome (CTS). CTS symptoms that 

often appear such as pain, tingling, numbness, numbness and functional 

limitations of the hand. Pain reduction and increased functional activity can be 

done with two interventions, including using manual graston technique therapy 

and nerve mobilization. This study uses Quasi Experimental Design by using Two 

Groups Pre and Post Test Design. The sample in this study amounted to 12 people 

then divided into two groups. The first group will be treated with graston 

technique and the second group will be given treatment with nerve mobilization. 

In the Wilcoxon sign test results were obtained in group I NRS and CTSQ of 

p=0,03 (p<α), in group II NRS and CTSQ result were p=0,03 (p<α). In the NRS 

value of p=0,06 (p>α) and the CTSQ value of p=0,02 (p<α) were obtained. In the 

difference test between groups the average value of NRS measurements in group I 



2 
 

was 4.50 and group II was 2.83. On the measurement of functional activity the 

average test score of CTSQ difference in group I is 4.16 and in group II is 2.10. 

There is an influence of giving intervention by using graston technique and 

intervention with nerve mobilization to reduce pain and increase functional 

activity in CTS. Through the average results of different tests, the difference in 

intervention between graston techniques has a greater effect on reducing pain and 

increasing functional activity compared to nerve mobilization. 

 

Keywords: carpal tunnel syndrome, graston technique, nerve mobilization 

 

1. PENDAHULUAN 

Kerajinan rotan telah menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Desa 

Trangsan, Sukoharjo, Jawa Tengah. Di desa tersebut rotan dibuat menjadi barang 

yang memiliki daya jual dan nilai seni yang tinggi, sehingga tidak heran jika 

permintaan ekspor semakin meningkat setiap tahunnya. Pada saat menganyam 

rotan berdurasi lama, perajin rotan sering mengalami gejala yang muncul seperti 

nyeri, kesemutan, kebas, dan mati rasa pada daerah sekitar pergelangan tangan 

dan tangan. Gejala tersebut jika terus dibiarkan dapat berdampak buruk dapat 

menyebabkan kerusakan saraf medianus yang mengakibatkan gangguan fungsi 

saraf yang dapat menyebabkan penyakit Carpal Tunnel Syndrome (CTS). 

Carpal tunnel syndrome  adalah gangguan yang disebabkan oleh 

penjepitan saraf medianus karena adanya penyempitan pada terowongan karpal 

yang sering menyebabkan nyeri dan gangguan fungsional (Tamba & 

Pudjowidyanto, 2008). Dalam mengatasi nyeri dan penurunan aktivitas fungsional  

akibat CTS dapat dilakukan dengan menggunakan manual terapi teknik graston 

dan mobilisasi saraf. Dari pengaplikasian antara kedua intervensi tersebut, peneliti 

berharap dapat menemukan cara yang efektif dan efisien dalam penurunan nyeri 

dan peningkatan aktivitas fungsional. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis 

tertarik melakukan penelitian dengan judul, “Efektivitas antara Pemberian Teknik 

Graston dan Mobilisasi Saraf terhadap Penurunan Nyeri dan Peningkatan 

Aktivitas Fungsional pada Penderita Carpal Tunnel Syndrome”. 
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2. METODE 

2.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan Quasi Experimental Design dengan menggunakan 

Two Groups Pre and Post Test Design yaitu penelitian yang membandingkan dua 

perlakuan dalam dua kelompok. Kelompok I akan diberikan perlakuan dengan 

teknik graston dan kelompok II akan diberikan perlakuan dengan mobilisasi saraf.  

2.2 Definisi Operasional 

Sebelum dan sesudah intervensi dilakukan instrumen pengukuran nyeri dengan 

NRS dan perubahan gejala dan fungsi dengan menggunakan CTSQ. 

2.2.1 Teknik Graston 

Frekuensi : 2 x seminggu selama 4 minggu (Hari Senin dan Hari Kamis) 

Intensitas : pengaplikasian dibagi menjadi 3. Setiap bagian terdapat 8-10 x 

pengulangan dengan sudut 45
0
 dengan toleransi tekanan dari sampel. 

Time : 3 menit 

Tipe : manual therapy 

2.2.2 Mobilisasi Saraf 

Frekuensi : 2 x seminggu selama 4 minggu (Hari Senin dan Hari Kamis) 

Intensitas : terdapat 3 sets. Setiap sets terdiri dari 10 x pengulangan 

Time : 3 menit 

Tipe : active exercise 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Tabel 1 Uji Beda 

Wilcoxon Sign 
Rata-

rata 

p-

value 
Mann-Whitney 

p-

value 

Nilai NRS 

Pre-test kel I  7,83 
0,03 

Post-test kel I – 

post-test kel II 
0,06 

Post-test kel I 3,33 

Pre-test kel II 7,33 
0,03 

Post-test kel II 4,50 

Nilai CTSQ 

Pre-test kel I  5,52 
0,03 

Post-test kel I – 

post-test kel II 
0,02 

Post-test kel I 1,36 
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Pre-test kel II 4,96 
0,03 

Post-test kel II 2,86 

Sumber: Data Primer, 2019 

Dari data tabel 1 di atas hasil pre-test dan post-test pada kelompok I pengukuran 

NRS didapatkan nilai p=0,03 (p < α) yang berarti Ha diterima. Hasil pre-test dan 

post-test pada kelompok I  hasil CTSQ didapatkan nilai p=0,03 (p < α) yang 

berarti Ha diterima. Sehingga hipotesis pertama bahwa terdapat pengaruh 

pemberian teknik graston dalam penurunan nyeri dan peningkatan aktivitas 

fungsional pada CTS terbukti. Pada hasil pre-test dan post-test pada kelompok II 

pengukuran NRS didapatkan nilai p=0,03 (p < α) yang berarti Ha diterima. Hasil 

pre-test dan post-test pada kelompok II  hasil CTSQ didapatkan nilai p=0,03 (p < 

α) yang berarti Ha diterima. Sehingga hipotesis kedua bahwa terdapat pengaruh 

pemberian mobilisasi saraf dalam penurunan nyeri dan peningkatan aktivitas 

fungsional pada CTS terbukti.  

Pada uji beda inter kelompok I dan II pengukuran NRS didapatkan hasil 

p=0,06 (p > α), sehingga hasil Ha ditolak. Pada uji beda inter kelompok I dan II 

dengan CTSQ didapatkan hasil p=0,02 (p < α), sehingga Ha diterima. Dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan penurunan nyeri yang signifikan 

antara pemberian intervensi teknik graston maupun mobilisasi saraf, dan terdapat 

perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan aktivitas fungsional antara 

pemberian intervensi teknik graston dengan pemberian mobilisasi saraf sehingga 

hipotesis ketiga tidak terbukti. 

Tabel 2. Uji Beda Selisih 

Uji Beda Selisih n Rata-rata 

Selisih pre-test dan post-test NRS kel I 6 4,50 

Selisih pre-test dan post-test NRS kel II 6 2,83 

Sumber: Data Primer, 2019 

Pada data tabel 1 di atas menyatakan bahwa terdapat hasil uji statistik yang 

tidak signifikan terhadap kelompok I dan kelompok II dalam penurunan nyeri 

dengan menggunakan NRS. Namun dari hasil tabel 2 terdapat perbedaan selisih 

rata-rata hasil pre-test dan post-test penurunan nyeri antara kelompok I sebesar 

4,50 dan kelompok II sebesar 2,83. 
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3.2 Pembahasan 

3.2.1 Teknik Graston 

Pengaplikasian teknik graston pada CTS dapat mengurangi nyeri dan 

meningkatkan aktivitas fungsional. Melalui tranverse friction teknik graston 

dapat memobilisasi jaringan sehingga jaringan akan mengalami fase remodeling. 

Hal tersebut menyebabkan fibroblast dan kolagen akan meningkat sehingga 

tendon dan ligamen akan mengalami perbaikan. Perbaikan tendon dan ligamen 

membuat rasa nyeri berkurang dan aktivitas fungsional meningkat. Selain dapat 

memobilisasi jaringan teknik graston juga dapat mengurangi penumpukan cairan 

melalui mekanisme lymphatic drainage Mekanisme tersebut akan membuat 

edema berkurang sehingga dapat menurunkan nyeri dan meningkatkan  aktivitas 

fungsional. Pada hasil penelitian setelah diberikan intervensi dengan 

menggunakan teknik graston terdapat selisih rata-rata penurunan nyeri sebesar 

4,50 dan selisih rata-rata peningkatan aktivitas fungsional sebesar 3,77. Teknik 

graston dapat memberikan upaya intervensi yang baik dalam menangani kasus 

CTS. 

3.2.2 Mobilisasi Saraf 

Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa pemberian intervensi mobilisasi saraf 

dapat menurunan nyeri dan meningkatan aktivitas fungsional pada CTS. 

Mobilisasi saraf dengan teknik sliding dapat menurunkan nyeri dan meningkatkan 

aktivitas fungsional pada penderita CTS. Mobilisasi saraf juga dapat digunakan 

sebagai latihan sebelum terjadinya penyakit CTS. Mobilisasi saraf baik digunakan 

sebagai pencegahan sebelum terjadinya masalah yang timbul pada penjepitan 

saraf. Pada hasil penelitian ini terdapat selisih rata-rata penurunan nyeri pada 

pemberian intervensi mobilisasi saraf sebesar 2,83 dan selisih rata-rata 

peningkatan aktivitas fungsionalnya sebesar 2,10. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa mobilisasi saraf dapat digunakan dalam penanganan kasus CTS.  

3.2.3 Perbedaan Pengaruh antara Teknik Graston dan Mobilisasi Saraf 

Dari penelitian ini teknik graston dapat menurunkan nyeri dan meningkatkan 

aktivitas fungsional lebih besar dibandingkan dengan mobilisasi saraf. Melalui 

dua mekanisme, teknik graston dapat mengurangi edema serta mempercepat 
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perbaikan tendon dan ligamen. Sehingga intervensi teknik graston lebih baik 

digunakan dalam menurunkan nyeri dan meningkatkan aktivitas fungsional 

dibandingkan dengan mobilisasi saraf. Pada mobilisasi saraf penurunan nyeri dan 

peningkatan aktivitas fungsional  melalui satu mekanisme yaitu pergerakan 

jaringan disekitarnya yang menyebabkan peningkatan fungsi fisiologis dari saraf 

medianus. Dilihat dari perbandingan antara mekanisme keduanya, teknik graston 

lebih unggul dalam penurunan nyeri dan peningkatan aktivitas fungsional karena 

melalui dua mekanisme kerja sekaligus.  

 

4. PENUTUP 

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu: (1) terdapat pengaruh 

pemberian manual terapi teknik graston dalam penurunan nyeri  dan peningkatan 

aktivitas fungsional pada CTS, (2) terdapat pengaruh pemberian mobilisasi saraf 

dalam penurunan nyeri  dan peningkatan aktivitas fungsional pada CTS, (3) tidak 

terdapat perbedaan pengaruh penurunan nyeri pada manual terapi teknik graston 

maupun mobilisasi saraf pada CTS, (4) terdapat perbedaan peningkatan aktivitas 

fungsional pada manual terapi teknik graston maupun mobilisasi saraf. Kedua 

intervensi yaitu tersebut memberikan efek yang baik dan dapat digunakan dalam 

menurunkan nyeri dan meningkatkan aktivitas fungsional pada CTS. 

Pada penelitian selanjutnya sebaiknya pengisian CTSQ dilakukan secara 

individual, pengukuran Carpal Compression Test (CCT) dilakukan dengan alat 

yang terukur, teknik graston diaplikasikan oleh tenaga ahli yang sudah 

berkompetensi. Pada sampel penelitian sebaiknya rutin melakukan intervensi 

dengan teknik graston maupun mobilisasi saraf supaya tidak memperparah 

terjadinya CTS lebih lanjut. 
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