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BAB VI 

PEMBAHASAN 

A. Interpretasi dan Hasil Analisa Data 

Pada bab ini peneliti akan membahas tentang Interpretasi dan hasil dari 

analisis data yang dilakukan demi mengetahui Pengaruh Teknik Snag Mulligan 

Terhadap Aktivitas Fungsional Leher Pada Penjahit Di Akina Konveksi Kota 

Malang. 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Gangguan Musculoskeletal Disorders(MSDs) paling sering terjadi 

pada sesorang yang berusia 30-60 tahun. Gangguan MSDs ini sering terjadi 

pada usia dewasa dikarenakan pada saat usia dewasa kemampuan menahan 

beban dari otot serta kemampuan otot untuk mengatasi trauma dari beban 

tersebut mengalami penurunan. Sementara itum semakin usia seseorang 

bertambah seseorang akan mengalami proses degenerasi otot yang 

menyebabkan massa dan jumlah serabut otot berkurang, serta terajadi artrofi 

pada serabut otot. Akibat dari degenerasi otot ini akan menyebabkan 

penurunan kekuatan serta fleksibilitas dari otot itu sendiri (Anggraeni, 

2013). 

Pada tulang juga terdapat proses degenerasi saat usia seseorang 

memasuki angka 30 tahun. Akibat dari degenerasi tulang ini dapat 

menyebabkan otot dan tulang berkurang stabilitasnya. Akibatnya, semakin 

tinggi usia seseorang maka risiko seseorang mengalami MSDs juga semakin 

tinggi akibat menurunnya stabilitas dari tulang (Kurniasih, 2009). 

 



 
 

2 
 

2. Karekteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Salo et al., (2009) wanita 

memiliki resiko yang lebih besar mengalami nyeri pada leher yang dapat 

mengakibatkan gangguan aktivitas fungsional leher dibandingkan dengan 

pria, dengan rentan usia 25-50 tahun dengan jumlah terbanyak 

dipertengahan usia 30-40 tahun. Pada penelitian lain menyebutkan 54% 

masalah MSDs diderita oleh perempuan dan laki-laki hanya 45% (Delgado 

et al., 2009).  

Hal ini dikarenakan kemampuan dari otot wanita lebih rendah dari 

pria. Wanita juga lebih mudah terkena MSDs dan merasa lelah karena 

adanya siklus menstruasi yang di pengaruhi oleh hormon progesteron dan 

estrogen, dan pada saat hormon progesteron menurun maka akan 

menyebabkan wanita lebih mudah mengalami nyeri. Salah satu yang 

menyebabkan penurunan produksi hormon progesteron adalah aktivitas 

yang berat. Namun jika produksi hormon progesteron berlebihan maka 

seorang wanita akan lebih mudah merasa lelah (Marhaeni, 2016). 

3. Karakteristik Berdasarkan Masa Kerja Responden 

Semakin lama masa kerja seseorang dalam bekerja akan 

menyebabkan seseorang memiliki resiko MSDs semakin tinggi pula. Masa 

kerja menjadi faktor yang sangat mempengaruhi pekerja dalam 

meningkatkan risiko MSDs, terutama bagi jenis pekerja yang dalam proses 

pengerjaannya dengan menggunakan kekuatan kerja tinggi (Sari Novita, 

2017). 
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Ganggua MSDs ini hampir tidak pernah dirasakan secara langsung, 

karena MSDs ini lebih sering terjadi karena akumulasi dari trauma-trauma 

kecil hingga besar yang terjadi secara continue atau terus-menerus dalam 

waktu yang lama. Dalam hal ini MSDs dapat terjadi dalam hitungan 

hari,bulan, bahkan tahun dan tergantung dengan jenis trauma yang berat 

atau ringan, dan pada akhirnya timbul cidera yang dirasakan seperti rasa 

nyeri, kesemutan, pembengkakan dan keterbatasan pergerakan (Icsal, 

2016).  

Penelitian sebelumnya pada pembuat wajan di Desa Cepogo 

Boyolali dengan mengguakan uji statistik fisher mengahasilkan nilai value 

0,630 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak ada 

hubungan antara masa kerja dengan risiko MSDs. Hal ini bertentangan 

dengan teori massa kerja dimana massa kerja adalah salah satu penyebab 

seseorang mengalami keluhan otot (Sari Novita, 2017). 

B. Pengaruh Teknik Snags Mulligan Terhadap Aktivitas Fungsional Leher 

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap penjahit yang berada 

di Akina Konveksi Kota Malang di dapatkan nilai rata-rata gangguan aktivitas 

fungsional pada leher sebelum diberikan intervensi tekik Snags Mulligan 

sebesar 27,2857 dengan jumlah sampel 14 dan nilai rata-rata gangguan 

aktivitas fungsional leher setelah diberikan intervensi teknik Snags Mulligan 

berkurang menjadi 22,5000 dengan jumlah 14 sampel yang sama. Kemudian 

didapatkan selisih nilai sebesar 4,7857 dari sebelum dan sesudah diberikan 

intervensi teknik Snags Mulligan. 
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Berdasarkan hasil dari uji pengaruh menggunakan uji paired T-test 

didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai tersebut kurang dari 

atau lebih kecil dari 0,05 yang berarti terdapat pengaruh dari intervensi teknik 

Snags Mulligan terhadap penurunan gangguan aktivitas fungsional dengan kata 

lain teknik Snags Mulligan dapat meningkatkan aktivitas fungsional leher pada 

penjahit di Akina Konveksi kota Malang. 

Pada penelitian sebelumnya yaitu perbandingan Mulligan Mobilization dan 

Maitland Mobilization yang dilakukan oleh Gautam et al., (2014) menjelaskan 

bahwa teknik mulligan lebih baik atau lebih efektif dibandingkan dengan 

maitland mobilization dalam hal mengurangi nyeri serta meningkatkan ROM 

sendi leher. Pengaplikasian teknik snags mulligan dapat meningkatkan ROM 

sendi leher dikarenakan teknik snags mulligan dapat mengoreksi atau 

memperbaiki adanya fault minor position pada facet joint (wahyuningsih, 

2017).  

Pengaplikasian teknik Snags Mulligan merupakan mobilisasi dengan 

adanya pergerakan co-contarction yang dikombinasikan dengan kontrol 

gerakan oleh tenaga fisioterapis yang berprinsip tanpa adanya nyeri saat teknik 

ini dilakukan atau diaplikasikan, upaya latihan secara aktif dengan cara 

perbaikan keseimbangan otot serta merangsang reduksi dari propiosepsi gerak 

sehingga memberi efek regang pada kapsul sendi serta memberikan 

peningkatan reaksi pada sirkulasi kapiler dan cairan pada sendi sehingga 

terjadi proses perpindahan sisa-sisa metabolisme penyebab nyeri. Pengaruh 

dari teknik Snags Mulligan adalah terjadi rileksasi pada otot-otot antagonis 

saat dilakukan secara intermiten atau berulang dengan adanya jeda, kemudian 
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kontraksi pada otot leher, serta stretching yang dilakukan secara intermiten 

pula akan memperbaiki sirkulasi kapiler dan cairan pada  sendi agar menjadi 

lebih baik dengan latihan aktif sehingga dapat mengurangi iritasi pada saraf 

afferent yang dapat menimbulkan reflek keseimbangan pada tonus otot, 

sehingga nyeri dapat berkurang (Norlinta et al., 2019). 

Keterbatasan pergerakan pada leher yang menyebabkan gangguan 

aktivitas fungsional leher dapat disebabkan dengan adanya kesalahan kecil 

posisi atau fault minor position dari facet joint. Dengan pengaplikasian 

teknik Snags Mulligan yang bersifat intermiten atau berulang dengan jeda 

bisa membantu mengoreksi atau memperbaiki adanya fault minor position 

pada facet joint leher tersebut sehingga sendi leher dapat bergerak secara 

bebas dan akhirnya dapat meningkatkan pergerakan sendi leher 

(wahyuningsih, 2017). 

Lesi facet joint cervical akibat postur tubuh yang jelek pada 

umumnya sering menyebabkan minor positional fault pada permukaan facet 

joint akibatnya akan terjadi keterbatasan gerak pada cervical secara 

fisiologis.. Minor fault position atau yang sering disebut minor subluksasi 

dapat diperbaiki atau dikoreksi dengan menggunakan teknik Snags 

Mulligan. Menurut Gong (2013), mobilisasi Snags mempengaruhi dalam 

peningkatan accessory gliding facet joint cervical. Secara khas, teknik 

Snags Mulligan ini mengombinasikan antara gerak asesori juga dengan 

gerak fisiologis leher secara aktif maupun pasif, mobilisasi aksesori ini 

selalu diberikan pada sudut yang sejajar dengan facet joint. Teknik Snags 

Mulligan ini dapat mengembalikan atau memperbaiki minor fault position 
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pada permukaan facet joint dan mengembalikan kebebasan pergerakan 

asesoris facet joint sehingga dapat mengembalikan atau meningkatkan 

kebebasan gerak fisiologis leher (Sudaryanto et al., 2013). 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahawa jika nyeri 

berkurang atau bahkan hilang maka secara otomatis lingkup gerak sendi 

pada leher akan meningkat dan juga kekuatan otot pada leher akan 

meningkat, hal ini akan berpengaruh dan menyebabkan peningkatan pada 

kemampuan aktivitas fungsional leher seseorang (Norlinta et al., 2019).  

Belum ditemukan penelitian sebelumnya yang dilakukan selama 3 minggu 

seperti penelitian ini dan terlihat hasilnya. Dengan begitu dapat diambil 

kesimpulan bahwa teknik Snags Mulligan mempengaruhi peningkatan 

aktivitas fungsional pada leher. 

C. Keterbatasan Penelitian  

Berikut ini adalah beberapa keterbatasan peneliti dalam melakukan proses 

penelitian antara lain: 

1. Peneliti terbatas dalam mengkontrol aktivitas sehari-hari responden baik 

dotempat kerja maupun aktivitas responden ketika berada di rumah 

masing-masing, hal ini dapat berdampak pada hasil penelitian. 

2. Peneliti tidak memiliki kelompok kontrol untuk dijadikan sampel 

pembanding. 

3. Penelitian tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, yang awalnya 

berlangsung selama 4 minggu menjadi 3 minggu dikarenakan adanya 

pandemi covid-19. 
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D. Implikasi Fisioterapi 

1. Implikasi Bagi Fisioterapi 

Berdasarkan penelitian diatas belum ditemukan peneliti yang meneliti 

tentang pengaruh teknik snags mulligan terhadap aktivitas fungsional leher 

pada penjahit di Akina Konveksi Kota Malang, sehingga hasil dari 

penelitian ini  dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian 

selanjutnya dalam bidang fisioterapi dan sebagai referensi untuk 

meningkatkan aktivitas fungsional leher.  

2. Implikasi Terhadap Responden Penelitian 

Intervensi teknik sangs mulligan ini dapat dijadikan pedoman atau 

referensi upaya untuk mengatasi permasalahan pada aktivitas fungsional 

leher responden. Teknik snags mulligan ini tergolong mudah untuk 

dilakukan sehingga responden dapat melakukan teknik ini secara mandiri 

tanpa ada biaya apapun. 

3. Implikasi Untuk Tempat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan  bahan edukasi atau sosialisasi 

pada para pekerja maupun penjahit di Akina Konveksi Kota Malang untuk 

mengatasi permasalahan atau gangguan aktivitas fungsional leher ketika 

mengalami gangguan tersebut. 

 


