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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

1) Berdasarkan hasil uji wilcoxon diperoleh hasil p-value sebesar signifikan p = 

0,000 < 0,005 yang berarti hipotesis sgnifikan atau diterima artintya Workplace 

Stretching Exercise (WSE) dapat mengurangi keluhan musculoskeletal 

Disorders (MSDs) Pada pekerja. 

2)  Terdapat perbedaan tingkat keluhan musculoskeletal Disorders (MSDs) 

anatara Kelompok Treatment dan Kelompok Kontrol. 

5.2 Implikasi  

1) Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pelaku olahraga khususnya 

dalam penerapan k3 dilingkungan kerja dan penelitian ini perlu dikembangkan 

serta diperbaiki lagi dengan dukungan dari berbagai pihak. 

2) Perusahaan dapat melakukan pertimbangan/koreksi/update terhadap potensi 

musculoskeletal disorders (MSDs) yang ada di lingkungan kerja. 

3) Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan kebijakan baru untuk mencegah 

dan menangani  keluhan musculoskeletal disorders (MSDs) pada pekerja di PT. 

C59 Bandung sehingga program-program K3 perusahaan dapat lebih 

dioptimalkan untuk mencapai keberhasilan dan produktivitas para pekerjanya. 

5.3 Rekomendasi  

1) Untuk penelitian selanjutnya mengenai tema yang sama dengan penelitian ini 

dapat mengambil sampel skala besar dan lebih banyak menggunakan metode 

cross over pada sampel dan perubahan variabel ke lowback pain dan 

menambahkan instrument pengukuran shit-and reach untuk mengukur 

flexibility. 

2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan instrument 

pengukuran keluhan musculoskeletal disorders (MSDs) lainnya. 

3) Diharapkan untuk peneliti selanjutnya memiliki sumber-sumber referensi 

tentang penelitian yang terbaru baik dalam negeri maupun luar negeri. 
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Demikian simpulan, implikasi dan rekomendasi yang peneliti berikan setelah 

melaksanakan Pengaruh Workplace Stretching Exercise terhadap penurunan keluhan 

Mosculoskeletal Disorders (MSDs) pada pekerja bagian menjahit C59 Bandung, semoga 

penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi pelaku olahraga khususnya dalam 

dunia keselamatan ketenaga kerjaan K3. 

 

 


