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PERBEDAAN PENGARUH PEMBERIAN SWD DAN MASSAGE 

DIBANDING SWD DAN US DALAM MENURUNKAN NYERI 

PADA PASIEN LOW BACK PAIN MEKANIK  

Abstrak 

Nyeri punggung belakang atau LBP apabila dibiarkan dan tidak ditangani 

secara baik maupun tidak diobati secara benar, hal ini dapat 

mengakibatkan beragam permasalahan yang kaitannya dapat menyerang 

tubuh dan menyebabkan sakit serius misalnya hilangnya kontrol saat 

buang air kecil ataupun besar, bersin sakit batuk maupun berbagai hal 

yang melemahkan saraf-saraf yang berujung pada kelumpuhan maupun 

ekstrimitas kaki. Di RSUD Purwodadi tingkat terjadinya LBP sangat 

tinggi  sehingga dirumah sakit tersebut sedang membutuhkan standar 

pelayanan terhadap penyakit LBP berupa intervensi yang mampu 

mengurangi tingkat LBP. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

pengaruh pemberian Sound Wave Diathermy (SWD) dan Massage 

dibanding pemberian Sound Wave Diathermy (SWD) dan Ultrasound (US) 

dalam menurunkan nyeri pada  Low Back Pain (LBP). Jenis penelitian 

yang digunakan adalah quasi experiment dimana sampel dalam penelitian 

dilakukan dua kelompok dengan menggunakan pre – test post test control 

two group design (Sugiyono, 2010). Untuk mengetahui pengaruh 

diberikannya SWD dan Massage dengan SWD dan US terhadap 

pengurangan nyeri pada penderita Low Back Pain (LBP). Variabel bebas  : 

SWD dengan Massage dan SWD dengan US. Variabel terikat : Low Back 

Pain (LBP) Bahwa ada pengaruh pada pemberian intervensi SWD & 

MASSAGE terhadap penurunan nyeri punggung bawah pada petani. Dan 

dari hasil analisis dan perhitungan uji statistik pemberian SWD & 

MASSAGE terdapatpenurunan nyeri nyeri punggung bawah dibandingkan 

dengan diberikan intrvensi SWD & US.  

Kata Kunci: Nyeri punggung belakang, LBP, RSUD Purwodadi 

Abstract 

Back back pain or LBP if left untreated and not treated properly or not 

treated properly, this can lead to a variety of problems related to can affect 

the body and cause serious pain such as loss of control when urinating or 

defecating, coughing sneezing or various other things weaken the nerves 

that lead to paralysis or extremities of the foot. In Purwodadi Regional 

General Hospital, the level of LBP is very high so that the hospital is in 

need of a standard of service for LBP disease in the form of interventions 
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that can reduce the level of LBP. To find out whether there is a difference 

in the effect of giving Sound Wave Diathermy (SWD) and Massage 

compared to the provision of Sound Wave Diathermy (SWD) and 

Ultrasound (US) in reducing pain in Low Back Pain (LBP). This type of 

research is a quasi experiment in which the samples in the study were 

conducted in two groups using pre-test post-test control two group design 

(Sugiyono, 2010). To determine the effect of the administration of SWD 

and Massage with SWD and US on pain reduction in patients with Low 

Back Pain (LBP). Independent variables: SWD with Massage and SWD 

with US. Dependent variable: Low Back Pain (LBP) That there is an 

influence on the administration of SWD & MASSAGE interventions on 

the reduction of low back pain in farmers. And from the results of the 

analysis and calculation of statistical tests administering SWD & 

MASSAGE there is a decrease in low back pain compared to given 

intervention by SWD & US. 

Keywords: Back back pain, LBP, Purwodadi Regional Hospital 

1. PENDAHULUAN

Berkaitan dengan iptek yang mengalami perkembangan dan pemajuan hampir di 

seluruh aspek atau sisi kehidupan manusia secara general khususnya dalam hal 

atau bidang kesehatan, sering kali masyarakat terkadang melupakan kesehatan 

demi mewujudkan kebutuhannya sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan 

maupun gerak secara fungsional yang menyebabkan  terganggunya aktivitas-

aktivitas fungsional di dalam kegiatan sehari-hari. Menurut firman Allah dalam 

qur’an surat Al-insan ayat 28 yang berbunyi: 

أَْمثَالَُهمْْ   نَْحنُْ َخلَْقنَاُهمْْ َوَشدَدْنَا أَْسَرُهمْْ َوإِذَا بَدَّْلنَا ِشئْنَا تَْبِديًلا

Terganggunya aktifitas fungsional tersebut biasanya di karenakan seringnya 

masyarakat yang kurang melakukan perhatian terhadap waktu istirahat dan juga 

masa atau durasi di dalam melakukan pekerjaan. Hal tersebut dapat menimbulkan 

masalah karena pada saat menyelesaikan aktivitas dengan keadaan posisi kerja 

yang kurang baik akan menimbulkan rasa sakit sehingga mengganggu aktifitas 

pekerjaan salah satunya adalah keluhan sakit pinggang yang biasa dikenal dengan 

istilah low back pain (LBP).  

Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2011, melaporkan bahwa 

sekitar 80% orang yang menderita Low Back Pain (LBP). LBP menjadi perhatian 
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dan dianggap sebagai salah satu masalah yang cukup besar karena mempengaruhi 

sektor industri sehingga berpengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi negara 

terutama di negara barat (Meliala,dkk, 2005).  

Data epidemiologi mengenai nyeri punggung bawah di Indonesia belum ada. 

Namun diperkirakan 40% penduduk Jawa Tengah berusia 65 tahun pernah 

menderita LBP dan prevalansi nya pada laki-laki 8,2% dan pada wanita 13,6% 

(Mahadewa dan Maliawan, 2009). Pada tahun 2012 hampir 80% penduduk 

Indonesia mengalami nyeri punggung bawah. Insiden berdasarkan kunjungan 

pasien baru ke dokter sekitar 14,3%, sedangkan persentasi berdasarkan kunjungan 

pasien nyeri punggung bawah ke beberapa Rumah Sakit di Indonesia diketahui 

sekitar 3%-7%. Prevalensi tahunannya bervariasi dari 14%-15%, dengan point 

prevalensi rata-rata 30%. Sekitar 80%-90% pasien nyeri punggung bawah 

menyatakan bahwa mereka tidak melakukan usaha apapun untuk mengobati 

penyakitnya dan 70%-80% tidak diketahui penyebabnya/ idiopatik. Data dari 

RSUD Purwodadi tahun 2018 dari bulan januari – april terdapat 352 orang yang 

menderita LBP. 

Nyeri punggung belakang atau LBP adalah suatu sindroma nyeri yang terjadi 

pada region punggung bawah yang merupakan akibat dari berbagai sebab 

(kalainan tulang punggung/spine sejak lahir, trauma, perubahan jaringan, 

pengaruh gaya berat) (Vira, 2009). Dengan kondisi seperti ini maka sangat 

dianjurkan bagi penderita yang mengalami nyeri punggung bawah untuk 

mendapatkan penanganan khusus untuk menangani masalah tersebut. Penanganan 

LBP biasanya dapat diatasi dengan dua cara yaitu secara farmakologis dan non 

farmakologis. 

Penatalaksanaan secara farmakologis biasanya dilakukan dengan pemberian 

analgetik berupa obat anti inflamasi non steroid (NSAID) sampai gejala 

menghilang. Namun pemakaian terapi farmakologis dalam waktu yang panjang 

dan terus menerus dapat menyebabkan efek samping yang berbahaya terutama 

pada lambung, dan saluran pencernaan, serta fungsi ginjal dan hati (Mahadewa & 

Maliawan, 2009). Sedangkan untuk penatalaksanaan secara non farmakologis 

dapat dilakukan dengan cara melakukan penanganan khusus dari fisioterapi. 
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Penanganan khusus tersebut diantaranya menggunakan Sound Wave Diathermy 

(SWD), massage, dan Ultrasound (US). 

Beberapa teori dan riset mengatakan bahwa nyeri punggung belakang atau 

LBP apabila dibiarkan atau tidak segera diobati, maka dapat menyebabkan 

penyakit yang lebih serius seperti hilangnya control menahan buang air kecil atau 

besar, sakit saat batuk atau bersin, kelemahan yang semakin memperberat pada 

kedua atau salah satu sistem ekstremitas kaki, hingga kelumpuhan.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan survei pendahuluan di  RSUD 

Purwodadi tingkat terjadinya LBP sangat tinggi  sehingga dirumah sakit tersebut 

sedang membutuhkan standar pelayanan terhadap penyakit LBP berupa intervensi 

yang mampu mengurangi tingkat LBP. Yang mana dari pemberian intervensi 

nantinya dapat mengurangi permasalah berupa nyeri pingang mekanik  maka dari 

itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perbedaan 

Pengaruh Pemberian Sound Wave Diathermy (SWD) dan Massage Dibanding 

Sound Wave Diathermy (SWD) dan Ultrasound (US) Dalam Menurunkan Nyeri 

Pada Penderita Low Back Pain (LBP)”. Berdasarkan dari hasil penelitian nantinya 

dapat dijadikan standar pelayanan yang efektif  dan efesien di RSUD purwodadi 

terhadap penurunan nyeri pada pinggang mekanik. 

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah quasi experiment dimana sampel dalam 

penelitian dilakukan dua kelompok dengan menggunakan pre – test post test 

control two group design (Sugiyono, 2010). Untuk mengetahui pengaruh 

diberikannya SWD dan Massage dengan SWD dan US terhadap pengurangan 

nyeri pada penderita Low Back Pain (LBP). Populasi dalam penelitian ini adalah 

penderita di RSUD Purwodadi dengan jumlah sebanyak 30 orang yang telah 

melalui assessment dengan diagnosis Low Back Pain (LBP). Sampel merupakan 

bagian dari jumlah dan karasteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2010). 

Tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah accidental sampling. 

Variabel bebas  : SWD dengan Massage dan SWD dengan US. Variabel terikat : 

Low Back Pain (LBP) 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN                      

3.1 Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian quasi experiment yang bertujuan untuk 

mengetahui beda pengaruh SWD & US dengan SWD & MASSAGE dalam 

mengurangi nyeri punggung bawah. Penelitian ini menggunakan alat ukur 

yaitu skala ukur nyeri VAS (Visual Analog Scale). Pengukuran nyeri dilakukan 

sebelum perlakuan dan pada akhir perlakuan. Populasi pada penelitian ini 

adalah petani yang berobat di RSUD Purwodadi. Akibat dari mengangkat 

beban berat dan membungkuk dalam jangka waktu lama dan secara terus-

menerus akan menimbulkan keluhan pada nyeri punggung bawah. Jumlah 

pasien petani di RSUD Purwodadi adalah 30 orang. Penelitian ini mengambil 

sampel secar accidental sampling dengan 3 kriteria yaitu kriteria inklusi, 

eksklusi dan drop uot. Kemudian didapatkan 20 orang yang bersedia menjadi 

responden, yang akan dikelompokkan mejadi 2 kelompok perlakuan. 

Kelompok I diberikan intervensi SWD & MASSAGE  dan kelompok II 

diberikan intervensi SWD & US. Penelitian ini dilakukan selama 4 minggu, 

dengan 2 kali sesi intervensi setiap minggu. Setiap diberikan intervensi selama 

15-30 menit. 

3.1.1 Karakteristik Responden  

Karakteristik sampel dalam penelitian ini meliputi umur, jumlah jam 

kerja perhari dan lama bekerja dalam hitungan tahun. Deskripsi 

karakteristik sampel berdasarkan umur disajikan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1.  Distribusi responden berdasarkan umur di RSUD 

Purwodadi, bulan Januari 2019 

No Usia (tahun) 
Kelompok I Kelompok II 

N % N % 

1 

2 

3 

35-40 

41-50 

51-55 

5 

3 

2 

50% 

30% 

20% 

6 

2 

2 

60% 

20% 

20% 

Total 10 100% 10 100% 
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Berdasarkan tabel 1. kategori umur pada kelompok I umur paling 

banyak 35-40 tahun 5 orang (50%) dan paling sedikit umur 51-55 tahun 

sebanyak 2 orang (20%). Sedangkan pada kelompok II umur paling 

banyak 35-40 tahun 6 orang (60%).  

Karakteristik sampel dalam penelitian ini meliputi umur, jumlah 

jam kerja perhari dan lama bekerja dalam hitungan tahun. Deskripsi 

karakteristik sampel berdasarkan jumlah jam kerja perhari disajikan pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel  2. Distribusi responden berdasarkan berapa jam kerja dalam 

satu hari 

No Lama Kerja 
Bekeja 

N % 

1 

2 

4-6 Jam 

7-9 Jam 

9 

11 

45% 

55% 

 Total 20 100% 

Berdasakan tabel 4.2, terdapat responden paling banyak bekerja 

selama 7-9 jam perhari sebanyak 11 orang (55%). Sedangan responden 

yang bekerja 4-6 jam perhari sebanyak 9 orang (45%).  

Karakteristik sampel dalam penelitian ini meliputi umur, jumlah 

jam kerja perhari dan lama bekerja dalam hitungan tahun. Deskripsi 

karakteristik sampel berdasarkan jumlah jam kerja perhari disajikan pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 3. Distribusi responden berdasarkan berapa lama bekerja 

dalam hitungan tahun 

No Lama Bekerja N % 

1 

2 

1 - 5tahun 

6-10tahun 

8 

12 

40% 

60% 

 Total 20 100% 

 

Berdasarkan tabel 4.3, terdapat responden terbanyak berprofesi 

sebagai petani selama 6-10 tahun sebanyak 12 orang (60%). Sedangkan 

paling sedikit adalah 1-5 tahun sebanyak 8 orang (40%). 

Karakteristik responden berdasarkan nyeri pungung bawah 
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Tabel 4. Distribusi responden berdasarkan berapa lama bekerja 

dalam hitungan tahun 

 Pre Post Selisih 

Kel 1 4,6 1,8 2.8 

Kel 2 5,3 4,4 0.9 

 

Berdasarkan tabel 4.4, terdapat karakteristik sampel sebelum dan 

sesudah diintervesi pada kelompok perlakuan I dan kelompok perlakuan 

II, pada kelompok I sebelum diberikan intervensi didapatkan nilai VAS 

rata-rata 4,6 dan setelah diberikan intervensi nilai rata-rata menjadi 1,8. 

Pada kelompok II sebelum intervensi didapatkan nilai VAS rata-rata 5,3 

dan setelah intervensi nilai rata-rata menjadi 4,4. 

3.1.2 Hasil Uji Analisis Data 

Sampel penelitian ini adalah petani pada 7-31 januari tahun 2019. Hasil 

pengumpulan data yang kemudian di oleah dengan menggunakan SPPS. 

Deskripsi data penelitian adalah sebagai berikut: 

3.1.2.1 Uji Normalitas  

Sebelum melakukan uji hipotesis terlebih dahulu harus diketahui 

normalias distribusi data menggunakan shapiro wilk tes dengan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 5.  Uji Normalitas Data dengan shapiro wilk test 

Nyeri 

punngung 

bawah 

Normalitas 

Kelompok I Kelompok II 

Pre-test 0.263 0.327 

Post-test 0.267 0.189 

 

Berdasarkan tabel 4.5 hasil uji normalitas dengan menggunakan 

shapiro wilk test, didapat hasil nilai untuk kelompok I sebelum 

diintervensi nilai p=0.263 (p> ) dan setelah diintervesi nilai p=0.267 

(p> ), sedangkan kelompok II sebelum diintervensi nilai p=0.327 (p> ) 

dan sesudah diintervensi nilai p=0.189 (p> ). hasil data tersebut 
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berdistribusi normal sehingga termasuk dalam statistik parametrik dan uji 

normalitas yang digunakan adalah uji paired sample t test.  

3.2.1.2 Uji pengaruh  

Uji pengaruh adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian SWD & 

MASSAGE dengan SWD & US terhadap penurunan nyeri punggung 

bawah pada low back pain 

Tabel 6.  Uji paired sample t test 

Kelompok N 
T             

 
p-value Keterangan 

Perlakuan I 10 6.251    

0,05 

0.000  

Perlakuan II 10 2.366   

0,05 

0.050 Signifikan  

 

Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh pada kelompok I hasil dengan nilai 

p=0,000 karena p< . maka H1 pada kelompok I diterima sehingga ada 

pengaruh yang signifikan pada pemberian SWD & MASSAGE terhadap 

penurunan nyeri punggung bawah pada low back pain antara sebelum 

dan sesudah perlakuan.  

Sedangkan pada kelompok II  hasil dengan nilai p=0,050 artinya 

p= . Karena nilai p tidak < . maka H1 pada kelompok II ditolak 

sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan pada pemberian SWD & US  

terhadap penurunan nyeri punggung bawah pada low back pain antara 

sebelum dan sesudah perlakuan. 

3.1.2.3 Uji beda pengaruh  

Uji beda pengaruh adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian 

intervensi SWD & MASSAGE dan SWD & US terhadap penurunan nyeri 

punggung bawah pada low back pain. untuk menguji hipotesis 

menggunakan independen sample t test. 

Tabel 7. Hasil Uji Beda pengaruh dengan independen  sample t test 

Independen sample t test     T             p-value Keterangan 

Kelompok I dan kelompok II -2.820      0,05 0.000 Signifikan  
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Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh dengan nilai p=0,000 karena p< . 

maka H1 diterima sehingga ada beda pengaruh yang signifikan pada 

kelompok 1 pemberian SWD, MASSAGE dibandingkan dengan kelompok 

II SWD, US terhadap penurunan nyeri punggung bawah pada low back 

pain. 

3.2 Pembahasan  

3.2.1 Karakteristik Responden  

Hasil penelitian umur responden diketahui paling banyak 35-40 tahun 

sebanyak 6 orang (60%). Pada umumnya bahwa umur yang produktif 

seperti yang dinyatakan dalam undang-undang tenaga kerja Indonesia 

bahwa  usia produktif tenaga kerja berkisar antara 15-60 tahun. Kerja 

membutuhkan energi fisik otot sebagaisumber tenaga (power). Bekerja 

yang mengalami kelelahan yang berlebihan dapat mempengaruhi 

ketegangan pada otot selama beraktivitas(Jumiati, 2013). 

Berdasarkan hasil penelitian menurut lama jam bekerja, terdapat 

responden paling banyak bekerja selama 7-9 jam perhari sebanyak 11 

orang (55%). Sedangan responden yang bekerja 4-6 jam perhari 

sebanyak 9 orang (45%).Menurut Ramadhani & Wahyudati (2015), hal 

ini terjadi karena jenis pekerjaan yang monoton seperti yang dilakukan 

pembuat batu bata menyebabkan beban kerja fisik. Beban pekerja 

sehingga apabila pekerja dalam kondisi lelah dan tetap bekerja maka 

akan berakibat pekerja mengalami keluhan-keluhan sakit atau pegal-

pegal pada daerah punggung. 

Berdasarkan hasil penelitian menurut lama bekerja dalam hitungan 

tahun,  responden terbanyak berprofesi sebagai petani selama 6-10 tahun 

sebanyak 12 orang (60%). Sedangkan paling sedikit adalah 1-5 tahun 

sebanyak 8 orang (40%).Menurut Jumiati (2013) kebanyakan nyeri  

punggung  bawah disebabkan  oleh  salah  satu  dari  berbagai masalah 

muskuloskeletal (misal: regangan lumbosakral akut,  ketidakstabilan  
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ligamen lumbosakral dan  kelemahan otot,  stenosis tulang  belakang,  

masalah diskus invertebralis, ketidaksamaan panjang tungkai). 

Berdasarkan lama perjalanan penyakit low back pain 

diklasifikasikan menjadi 3 macam yaitu, akut, sub  akut, dan kronis. Low 

back pain akut didefinisikan sebagai timbulnya nyeri punggung bawah 

yang menetap dengan durasi kurang dari 6 minggu.  Untuk  durasi  antara  

6-12  minggu  didefinisikan  sebagai  low back pain sub akut, sedangkan 

untuk durasi lebih panjang dari 12 minggu  adalah low back pain  kronis 

(Cahyati, 2012). Nyeri punggung bawah dapat berkurang dengan 

diberika intervensi SWD & MASSAGE.  

SWD merupakan Efek panas yang diharapkan adalah mengurangi 

nyeri dengan meningkatkan nilai ambang nyeri ujung saraf sensoris, 

meningkatkan sifat viskoelastik jaringan kolagen sehingga mengurangi 

kekakuan sendi, mengurangi spasme otot,memperbaiki sirkulasi/suplai 

darah di daerah nyeri dan meningkatkan metabolisme di daerah terapi 

(Kurniasih, 2010). Sedangkan massage effleuragedapat menstimulasi 

serabut taktil dikulit sehinggan sinyal nyeri dapat dihambat. Stimulasi 

kulit dengan effleurage ini menghasilkan pesan yang dikirim lewat 

serabut A- delta serabut yang menghantarkan nyeri cepat, yang 

mengakibatkan gerbang nyeri tertutup sehinggan korteks serebri tidak 

menerima sinyal nyeri dan intensitas nyeri berubah/berkurang 

(Cahyaningtyas, 2015) 

3.2.2 Pengaruh Pemberian SWD & Massage dan SWD & US dalam 

Menurunkan Nyeri pada Low Back Pain (LBP) Mekanik 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui penurunan nyeri punggung bawah   

pada tabel 4.6 diperoleh pada kelompok I hasil dengan nilai p=0,000 

artinya p< . sehingga H1 diterima karena ada pengaruh yang signifikan 

pada pemberian SWD & MASSAGE terhadap penurunan nyeri punggung 

bawah antara sebelum dan sesudah perlakuan.  

  Sedangkan pada kelompok II  hasil dengan nilai p=0,050 artinya 

p> . sehingga H1 ditolak karena tidak ada pengaruh yang signifikan pada 
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pemberian SWD & US  terhadap penurunan nyeri punggung bawah pada 

petani di Purwodadi antara sebelum dan sesudah perlakuan. 

3.2.3 Perbedaan antara SWD & Massage dan SWD & US dalam 

Menurunkan Nyeri pada Low Back Pain Mekanik 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui penurunan nyeri punggung bawah  

pada tabel 4.7 diperoleh nilai p=0,000 artinya p< . Maka  H1 diterima 

karena ada pengaruh yang signifikan pada pemberian SWD & MASSAGE  

terhadap penurunan nyeri punggung bawah pada petani antara sebelum 

dan sesudah perlakuan. kelompok I sebelum dilakukan SWD dan 

MASSAGE sebagian besar responden mengalami nyeri punggung bawah 

5 orang meengalami nyeri sangat kuat. Dan terjadi perubahan nyeri 

punggung bawah sesudah diintervensi selama 1 bulan sebanyak  5 orang 

mengalami rasa nyeri sangat ringan. Sedangkan pada kelompok II 

sebelum diberikan intervensi diketahui sebanyak 6 orang mengalami 

nyeri kuat. Dan mengalami perubahan nyeri punggung bawah sesudah 

diintervensi 1 bulan sebanyak 3 mengalami nyeri ringan. Hasil analisis 

uji paired t test diperoleh p=0.000, sehingga disimpulkan ada pengaruh 

yang signifikan pada pemberian intervensi SWD dan MASSAGE terhadap 

penurunan nyeri punggung bawah. 

  Besar penurunan nyeri punggung bawah dipengaruhi oleh 

pemberian SWD dan MASSAGE. Penurunan nyeri punggung bawah yang 

didapat pada penelitian ini diketahui sebelum dan sesudah pada 2 

kelompok perlakuan. Kelompok perlakuan I nilai sebelum diberi 

intervensi 7,0-9,9, dan sesudah diberikan intrvensi 0,5-1,9. Sedangkan 

pada kelompok perlakuan II sebelum diberikan intervensi 5,0-6,9, dan 

sesudah diberikan intervensi 3,0-4,9. Menurut kurniasih (2010) Efek 

panas yang diharapkan adalah mengurangi nyeri dengan meningkatkan 

nilai ambang nyeri ujung saraf sensoris, meningkatkan sifat viskoelastik 

jaringan kolagen sehingga mengurangi kekakuan sendi, mengurangi 

spasme otot, memperbaiki sirkulasi/suplai darah di daerah nyeri dan 

meningkatkan metabolisme di daerah terapi. Para ahli berpendapat bahwa 
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manfaat massage dapat diperkuat oleh respon relaksasi yang ditimbulkan 

oleh pengalaman massage. Pemberian masase effleurage menstimulasi 

serabut taktil dikulit sehingga sinyal nyeri dapat dihambat 

(Cahyaningtyas, 2015). 

  Hasil penelitian yang telah penulis lakukan sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Preyde Michele (2000) menjelaskan ada 

pengaruh Effectiveness Of Massage Therapy For Subacute Low-Back 

Pain: A Randomized Controlled Trial.signifikansi terbukti untuk 

kelompok terapi pijat yang komprehensif dan kelompok manipulasi 

jaringan lunak Pada 1 bulan subyek dalam kelompok terapi pijat yang 

komprehensif dilaporkan tidak ada rasa sakit dibandingkan dari 

kelompok manipulasi jaringan lunak. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Dapat disimpulkan bahwaada pengaruh pada pemberian intervensi SWD & 

MASSAGE terhadap penurunan nyeri punggung bawah pada petani. Dan dari 

hasil analisis dan perhitungan uji statistik pemberian SWD & MASSAGE 

terdapatpenurunan nyeri nyeri punggung bawah dibandingkan dengan 

diberikan intrvensi SWD & US.  

4.2 Saran 

Keilmuan hasil riset menunjukkan bahwa didapatkan data atau informasi 

yang berkaitan dengan manfaat dalam pemberian SWD & MASSAGE 

terhadap penurunan nyeri punggung bawah.  

Peneliti lain Hasil riset dapat dikembangkan dalam perspektif dan analisa 

maupun sudut pandang lain yang dapat diharapkan dikembangkan dengan 

sampel yang lebih besar sehingga didapatkan hasil yang lebih akurat.   
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