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NECK PAIN DISABILITY INDEX QUESTIONNAIRE 

DIBACA: kuesioner ini digunakan untuk mengetahui pengukuran nyeri leher yang 

mempengaruhi kemampuan fungsional aktivitas sehari-hari. Jawablah setiap 

pertanyaan dengan melingkari SATU PILIHAN sesuai apa yang dirasakan. Jika ada 

rasa lebih dari satu pilihan, LINGKARI PLIHAN YANG PALING DIRASAKAN 

TERHADAP KELUHAN UTAMA SAAT INI. 

 

Nama   : 

Umur   : 

Jenis kelamin  : 

Alamat   : 

Tanggal pengukuran : 

 

 

SESI 1 (Tingkatan Nyeri) 

A. Sekarang saya tidak 

 merasakan nyeri. 

B. Sekarang saya merasakan nyeri 

sangat ringan. 

C. Sekarang saya merasakan nyeri 

sedang. 

D. Sekarang saya merasakan nyeri 

cukup hebat. 

E. Sekarang saya merasakan nyeri 

sangat hebat. 

F. Sekarang nyeri yang saya rasakan 

tidak tertahan 

SESI 6 (Konsentrasi) 

A. Saya dapat konsentrasi dengan 

baik tanpa adanya kesulitan. 

B. Saya sedikit kesulitan 

konsentrasi, tapi masih dapat 

konsentrasi dengan baik. 

C. Saya sedikit kesulitan 

konsentrasi. 

D. Saya memiliki kesulitan yang 

cukup besar untuk konsentrasi 

E. Saya memiliki kesulitan yang 

sangat besar untuk konsentrasi 

F. Saya tidak dapat konsentrasi pada 

semua hal 

 



 
 

 

 

SESI 2 (Perawatan Diri (Mencuci, 

berpakaian ,dll)) 

A. Saya dapat melakukan aktivitas 

fungsional sehari-hari tanpa 

adanya nyeri yang bermakna 

B. Saya dapat melakukan aktivitas 

fungsional, tetapi saya 

merasakan nyeri 

C. Saya merasa nyeri saat 

melakukan aktivitas sehari-hari 

dan saya melakukan perlahan 

dan hati-hati 

D. Saya  butuh bantuan untuk 

melakukan aktivitas fungsional 

sehari-hari, tetapi saya dapat 

melakukan aktivitas tertentu 

E. Saya butuh bantuan pada semua 

aktivitas fungsional sehari-hari. 

F. Saya sulit untuk melakukan 

aktivitas fungsional sehari-hari 

dan hanya di tempat tidur. 

SESI 7 (Bekerja) 

A. Saya dapat melakukan 

pekerjaan sebanyak yang saya 

inginkan. 

B. Saya dapat melakukan 

pekerjaan sehari-hari, tetapi 

tidak berlebihan 

C. Saya dapat melakukan 

pekerjaan sehari-hari, sesuai 

yang saya inginkan. 

D. Saya tidak dapat melakukan 

pekerjaan sehari-hari. 

E. Saya kesulitan melakukan 

seluruh pekerjaan. 

F. Saya tidak dapat melakukan 

seluruh pekerjaan. 

SESI 3 (Mengangkat) 

A. Saya dapat mengangkat sesuatu 

tanpa adanya nyeri. 

B. Saya dapat mengangkat 

sesuatu, tetapi adanya nyeri. 

C. Saya harus dengan posisi 

tertentu yang benar untuk 

mengangkat sesuatu, supaya 

tidak nyeri. 

D. Saya dapat mengangkat sesuatu 

yang ringan sampai sedang 

dengan posisi tertentu yang 

benar, supaya tidak nyeri. 

E. Saya dapat mengangkat sesuatu 

yang sanat ringan. 

F. Saya tidak dapat mengangkat 

apapun. 

SESI 8 (Mengendarai) 

A. Saya dapat mengendarai sendiri 

kendaraan saya, tanpa adanya 

nyeri pada leher. 

B. Saya dapat mengendarai sendiri 

kendaraan saya, walaupun ada 

nyeri ringan pada leher. 

C. Saya dapat mengendarai sendiri 

kendaraan saya, walaupun ada 

nyeri sedang pada leher. 

D. Saya tidak dapat mengendarai 

sendiri kendaraan saya, karena 

ada nyeri sedang pada leher. 

E. Saya kesulitan mengendarai 

sendiri kendaraan saya, karena 

nyeri hebat pada leher. 

F. Saya tidak dapat mnegendarai 

sendiri kendaraan saya. 

SESI 4 (Membaca) 

A. Saya dapat membaca apapun, 

tanpa menimbulkan nyeri pada 

leher. 

B. Saya dapat membaca apapun, 

disertai nyeri sangat ringan 

pada leher. 

C. Saya dapat membaca apapun, 

dengan nyeri sedang pada leher. 

SESI 9 (Tidur) 

A. Saya tidak memiliki gangguan 

tidur. 

B. Ada sedikit gangguan tidur 

(kurang dari 1 jam, tak dapat 

tidur) 

C. Ada gangguan tidur (1-2 jam, 

tak dapat tidur) 



 
 

 

 

D. Saya tidak dapat membaca 

sebanyak yang saya mau, 

karena ada nyeri sedang pada 

leher. 

E. Saya tidak dapat membaca 

sebanyak yang saya mau, 

karena sangat nyeri pada leher. 

F. Saya tidak dapat membaca 

apapun. 

D. Ada gangguan tidur yang cukup 

(2-3 jam tidak dapat tidur) 

E. Tidur saya sangat terganggu (3-

5 jam, tak dapat tidur) 

F. Saya tidak dapat tidur sama 

sekali(5-7 jam)  

SESI 5 (Sakit Kepala) 

A. Saya tidak mengeluh sakit 

kepala. 

B. Jarang sekali, saya mengeluh 

sedikit sakit kepala. 

C. Jarang sekali, saya mengeluh 

sakit kepala sedang. 

D. Sering sekali, saya mengeluh 

sakit kepala sedang. 

E. Sering sekali, saya mengeluh 

sakit kepala hebat. 

F. Saya mengeluh sakit kepala 

hampir setiap saat. 

SESI 10 (Rekreasi) 

A. Saya dapat melakukan semua 

aktivitas rekreasi, tanpa adanya 

nyeri leher. 

B. Saya dapat melakukan semua 

aktivitas rekreasi, walaupun 

ada sedikit nyeri pada leher. 

C. Ada aktivitas rekreasi tertentu, 

yang tidak dapat saya lakukan, 

karena nyeri pada leher. 

D. Saya hanya dapat melakukan 

beberapa aktivitas rekreasi, 

karena nyeri pada leher. 

E. Saya kesulitan untuk 

melakukan aktivitas rekreasi, 

karena nyeri pada leher. 

F. Saya tidak dapat melakukan 

semua aktivitas rekreasi  

KOMENTAR: 

 

TEKNIK PENILAIAN UNTUK THE NECK PAIN DISABILITY INDEX 

QUESTIONNAIRE 

1. Tiap-tiap jawaban pada 10 sesi di atas, masing-masing diberikan nilai dari 

0 sampai 5. 

Kemudian jumlahkan nilai tersebut (jumlah maksimal = 50) 

Contoh: 

SESI 1 (Tingkatan Nyeri) 

 

Nilai 

A. Sekarang saya tidak Merasakan Nyeri 0 

B. Sekarang saya merasakan nyeri sangat ringan 1 

C. Sekarang saya merasakan nyeri sedang 2 

D. sekarang saya merasakan nyeri cukup hebat 3 

E. sekarang saya merasakan nyeri sangat hebat 4 

F. Sekarang nyeri yang saya rasakan tidak tertahankan 5 

 

2. Jika 10 sesi telah dinilai, jumlahkan nilai pasien tersebut. 



 
 

 

 

3. Jika ada sesi yang tidak diisi, maka jumlahkan nilai pasien dibagi dengan 

jumlah sesi yang diisi, dikali 5. 

 

FORMULA: PATIENT’S SCORE/#OF SECTIONS COMPLETE X 5 X 

100=….%DISABILITY 

CONTOH: 

Jika 9 dari 10 sesi telah dilengkapi, bagilah perolehan nilai px 9 X 5= 45 

Jika….. 

Nilai pasien    : 22 

Jumlah sesi dilengkapi  :9         (9X5=45) 

      22/45 X 100 = 48% disabilitas 

 

4. Interpretasi dari nilai disabilitas 

SCORE  

0-20% Minimal Disabilitas (ringan) 

20-40% Moderate Disabilitas (sedang) 

40-60% Severe Disabilitas (berat) 

60-80% Crippled (lumpuh) 

80-100% ⁓ 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  

TEKNIK MULLIGAN 

A. Persiapan Alat dan Bahan 

1. Tempat kegiatan 

2. Kursi  

3. Alat pengukuran berupa Neck Disability Index (NDI) 

4. Pulpen 

5. Lembar catatan 

6. Kamera 

7. Dokumentasi  

B. Pelaksanaan Teknik Mulligan 

1. Persiapan alat dan bahan 

2. Menyiapkan ruangan dan kursi agar responden dapat duduk dengan 

nyaman 

3. Pembukaan dengan salam serta menjelaskan dengan singkat tentang 

pengaplikasian Teknik Mulligan  

4. Melaksanakan Teknik Mulligan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Memposisikan responden duduk di atas kursi dengan posisi 

senyaman mungkin 

b. Terapis berdiri di belakang responden untuk siap melakukan latihan 

c. Ibu jari terapis diletakan di bawah processus spinosus cervical 

responden yang mengalami nyeri atau keterbatasan 



 
 

 

 

d. Ibu jari terapis diletakan kurang lebih 450 pada bagian yang akan 

diterapi 

e. Kemudian ibu jari terapis yang ditempatkan pada processus 

spinosus cervical responden diperkuat oleh ibu jari lainnya dari 

terapis dengan cara menempelkan ibu jari yang satu dengan ibu jari 

yang satunya lagi 

f. Jari-jari lain selain ibu jari ditempatkan pada kedua sisi leher 

responden dengan nyaman 

g. Setelah itu terapis mendorong proccesus spinosus responden dengan 

ibu jari ke arah caudal. Ibu jari yang berada di atas akan mendorong 

ibu jari laiinya yang berada di bawahnya 

h. Saat posisi facet glide dipertahankan maka langkah selanjutnya 

adalah menginstruksikan atau meminta responden untuk 

menggerakan kepala secara perlahan ke arah yang mengalami nyeri 

atau keterbatasan 

i. Minta responden untuk melakukan pergerakan semaksimal mungkin 

sesuai dengan kemampuan responden tanpa diikuti rasa nyeri 

j. Pada akhir pergerakan instruksikan pasien melakukan penekanan 

pada kepala secara lembut denga salah satu tangan dari responden  

kemudian pertahankan beberapa detik setelah itu posisikan kepala 

ke posisi semula 

k. Lakukan teknik ini dengan 6 repetisi 3 set dalam tiap sesi latihan 
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Lokasi Akina Konveksi Kegiatan Menjahit  

Proses Pengisian Kuisioner Proses Pengisian Kuisioner 

Pengaplikasian  Teknik Snags 

Mulligan 

Pengaplikasian  Teknik Snags 

Mulligan  



 
 

 

 

Pengaplikasian  Teknik Snags 

Mulligan  

Pengaplikasian  Teknik Snags 

Mulligan  

Pengaplikasian  Teknik Snags 

Mulligan  

Pengaplikasian  Teknik Snags 

Mulligan  
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HASIL PERHITUNGAN SPSS 

A. Nilai Rata-rata Gangguan Aktivitas fungsional Leher Sebelum dan Sesudah di 

berikan Teknik Snags Mulligan 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 PRETEST 27.2857 14 7.78982 2.08192 

POSTTEST 22.5000 14 7.35632 1.96606 

 

B. Tes Normalitas 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

PRETEST .163 14 .200* .954 14 .617 

POSTTEST .204 14 .117 .959 14 .699 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

C. Uji Pengaruh  

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviatio

n 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 
1 

PRETEST - 
POSTTEST 

4.785
71 

1.62569 .43448 3.84707 5.72436 11.01
5 

13 .000 
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