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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tentang Penerapan Peregangan untuk 

Menurunkan Keluhan Nyeri Otot Rangka (MSDs) pada Petugas Kebersihan 

di RSUD dr. Tjitrowardojo, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1.   Ada penurunan keluhan nyeri otot rangka (MSDs) pada petugas 

kebersihan RSUD dr. Tjitrowardojo pada kelompok eksperimen setelah 

dilakukan penerapan peregangan yaitu sebesar 43,03% dengan p value = 

0,000 atau < 0,05. 

2.   Ada penurunan keluhan nyeri otot rangka (MSDs) pada petugas 

kebersihan RSUD dr. Tjitrowardojo pada kelompok kontrol tanpa 

dilakukan penerapan peregangan yaitu sebesar 8,99% dengan p value = 

0,000 atau < 0,05. 

3.   Penurunan keluhan nyeri otot rangka (MSDs) pada petugas kebersihan 

RSUD dr. Tjitrowardojo pada kelompok eksperimen lebih besar daripada 

kelompok kontrol setelah dilakukan penerapan peregangan yaitu selisih 

34,04% dengan p value = 0,000 atau < 0,05. 

4.   Ada hubungan antara peregangan dengan penurunan keluhan nyeri otot 

rangka (MSDs) pada petugas kebersihan RSUD dr. Tjitrowardojo p value 

= 0,000 atau < 0,05. 
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B. Saran 

1.   Bagi petugas kebersihan RSUD dr. Tjitrowardojo 

a. Dianjurkan melakukan peregangan setiap hari sebelum bekerja 

secara teratur selama 10-15 menit terutama petugas yang berjenis 

kelamin Laki-laki, memiliki rentang umur 18-45 tahun, masa kerja 

0,5-5 tahun, jam kerja aktif 7 jam/hari, tidak memiliki kebiasaan olah 

raga, serta sudah melakukan kegiatan di rumah sebelum bekerja baik 

shift pagi maupun siang. 

b. Dianjurkan melakukan peregangan dengan baik seperti yang 

diinstruksikan agar penurunan keluhaan nyeri otot rangka dapat 

dirasakan manfaatnya. 

2.   Bagi RSUD dr. Tjitrowardojo atau Penyedia jasa petugas kebersihan  

Rumah sakit atau penyedia jasa layanan petugas kebersihan 

diharapkan memfasilitasi dan membuat kebijakan atau aturan tentang 

pelaksanaan peregangan guna meminimalkan keluhan nyeri otot rangka 

pada petugas kebersihan. 

3.   Bagi ilmu pengetahuan 

Menambah informasi bahwa kegiatan yang dilakukan di rumah 

sebelum bekerja tidak mempengaruhi penurunan keluhan nyeri otot 

rangka setelah dilakukan peregangan. Responden yang melakukan 

kegiatan sebelum bekerja maupun tidak, menunjukkan hasil penurunan 

keluhan yang bervariasi.  
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4.   Bagi peneliti lain 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kegiatan yang 

dilakukan responden di rumah sebelum bekerja dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi penurunan keluhan nyeri otot rangka seperti kepatuhan 

dalam melakukan peregangan. 

 

 


