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ABSTRAK 
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TITIK SETYANINGSIH / J120111028 
“PENGARUH LATIHAN PILATES TERHADAP KEMAMPUAN 
FUNGSIONAL PADA PASIEN NYERI PUNGGUNG BAWAH KRONIK 
AKIBAT SPONDYLOARTHROSIS LUMBALIS DI RS. Dr.SOERADJI 
TIRTONEGORO KLATEN” 
(Dibimbing Oleh : Isnaeni Herawati, SSt.Ft, M.Sc dan Wahyuni, SSt.Ft, 
M.Kes.) 
 
Nyeri punggung bawah kronik akibat spondyloarthrosis lumbalis merupakan 
permasalahan yang sering terjadi dalam praktik klinik dengan gejala umum yang terasa 
pada bagian lumbo sakral, otot gluteal, paha, dan seringkali pada ekstremitas bawah.  
Dikatakan kronik apabila keluhan berlangsung lebih dari 2-3 bulan. Penanganan yang 
tidak adekuat mempengaruhi tingkat kekambuhan nyeri  dan menimbulkan gangguan saat 
beraktifitas.  Penatalaksanaan fisioterapi di RSST menggunakan terapi standar yaitu Short 
Wave Diathermy (SWD) dan Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
Penelitian ini bertujuaan untuk mengetahui pengaruh penambahan terapi latihan pilates 
dalam intervensi terapi standar di RSST terhadap kemampuan fungsional.  
Jenis penelitian ini adalah quasi experimental, dengan desain penelitian two group pre 
and post test with control design. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive 
sampling. Jumlah sampel 20 orang yang terdiri dari 10 orang kelompok perlakuan dan 10 
orang kelompok kontrol. Modalitas yang diberikan adalah terapi latihan pilates dengan 
intervensi terapi standar rumah sakit berupa SWD dan TENS selama 6 minggu dengan 
dosis latihan 2x sehari dilakukan  5x seminggu. Pengukuran nyeri menggunakan 
Oswestry Disability Index (ODI). Uji Normalitas data menggunakan Shapiro-Willk test 
kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesa dengan Paired Sample T-test dan uji beda 
menggunakan Independen T-Test. 
Berdasarkan pengujian statistik didapatkan hasil yang signifikan dengan nilai p adalah 
0.0001 dimana p < 0.05 yang berarti hipotesa diterima, artinya ada  pengaruh 
penambahan latihan pilates bersama dengan  SWD dan TENS terhadap kemampuan 
fungsional pada pasien NPB kronik . Hasil signifikan  dengan nilai p = 0,001 (p <  0,05) 
juga didapatkan pada kelompok kontrol, yang berarti juga ada pengaruh  intervensi SWD 
dan TENS terhadap kemampuan fungsional  pada pasien NPB kronik. Uji beda antara 
kedua kelompok perlakuan didapatkan  nilai p = 0,0001 (p < 0,05), yang berarti ada 
perbedaan pengaruh penambahan latihan pilates terhadap kemampuan fungsional pada 
NPB kronik akibat spondyloarthrosis lumbalis. 
 
Kata Kunci: Pilates, SWD, TENS, NPB kronik,  Spondyloarthrosis Lumbalis. 
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TITIK SETYANINGSIH  / J120111028 
“THE EFFECT OF PILATES EXERCISE TO FUNCTIONAL ABILITY IN 
PATIENTS WITH CHRONIC LOW BACK PAIN DUE TO 
SPONDYLIARTHROSIS LUMBALIS IN DR. SOERADJI 
TIRTONEGORO HOSPITAL KLATEN” 
(Supervised By : Isnaini Herawati, SSt.Ft, M.Sc. and Wahyuni, SSt.Ft, 
M.Kes.) 
 
 Chronic low back pain is a problem which often occurs in the clincial practice 
with common symptoms in lumbosacral, gluteal muscles, thigh, and lower extremities. It 
is said to be chronic if the symptom lasts more than 2-3 months. The inadequate 
management influence the level of pain reccurence or and ausing the disturbance while on 
the move. The physiotherapy management in dr. Soeradji Tirtonegoro Hospital use the 
standard therapy such as Short Wave Diathermy (SWD) and Trancutaneus Electrical 
Nerve Stimulation (TENS). This research presents principles of the influence of pilates 
exercise as adjunctive therapy in the intervention of the standard therapy in dr. Soeradji 
Tirtonegoro Hospital to functional ability. 
 This study was a quasi experimental, using two group pre and post test with 
control design. The sample of this study consisted of 20 respondents; 10 respondents for 
experimental group and 10 respondents for control group. The given modality is pilates 
exercise with intervention of hospital standard therapy which are SWD and TENS during 
6 weeks, 2 times a day in 5 times a week. The scale of pain used Oswestry Disability 
Index (ODI). The hypothesis of this study was tested by using the Paired Sample T-test. 
For the influence of pilates exercise as adjuntive therapy to patients’ functional ability, 
the Independent T-test was used. 
 The findings of this study revealed a stastically significant difference between the 
increasing functional ability in the experimental group and in the control group (U=20, 
p=0.001). The independent sample t-test revealed that there is an influence of hospital 
standard therapy intervention without the giving of pilates (p=0.001) and also there is an 
influence of pilates exercise addition to functional ability in chronic low back pain due to 
spondyloarthrosis lumbalis (p=0.001). 
  
Keyword : pilates, SWD, TENS, chronic low back pain, spondyloarthrosis  
lumbalis. 

 
 

 



PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Nyeri Punggung Bawah (NPB) merupakan permasalahan  yang sering 

terjadi dalam praktik klinik dengan gejala umum yang terasa pada bagian lumbo-

sakral, otot gluteal, paha dan sering kali pada ekstremitas bawahTudler (2001) dan 

Chiodo (2003). Dikatakan NPB kronik apabila keluhan berlangsung lebih dari 2-3 

bulan, perlu tindakan khusus pada umumnya disertai dengan disabilitas, yang 

terjadi pada otot-otot dan jaringan spesifik yang lain. 

Berdasarkan kunjungan pasien NPB  secara umum di RS dr.Soeradji 

Tirtonegoro (RSST) Klaten pada tahun 2012 sejumlah 1885 orang.  Jumlah 

tersebut 15% diantaranya adalah pasien NPB Kronik. Penanganan terapi standar 

di RSST Klaten adalah Short Wave Diathermy (SWD) dan Transcutaneus 

Electrical Nerve Stimulation (TENS). 

Hasil terapi dari tindakan yang kurang adekwat tersebut menyebabkan 

kekambuhan yang bersifat kronis, dengan kata lain membutuhkan waktu 

kesembuhan lebih lama. Hal ini perlu penanganan yang lebih komprehensif yang 

salah satunya adalah terapi latihan (Hodges et al., 2003). Melihat kenyataan 

besarnya tingkat kekambuhan NPB Kronik tersebut, penulis ingin memberikan 

persepsi kesehatan umum yang positif dengan metode latihan pilates yang benar-

benar dipahami penderita. Karena latihan pilates yang konsisten dan terukur akan 

memperbaiki kontrol dan stabilitas spine dan pelvis yang akan mengurangi iritasi 

mekanik, bisa secara efektif menurunkan gejala-gejala sakit punggung bawah dan 

menyembuhkan nyeri.  



Tujuan Penelitian 

Tujuan Umum 

Untuk mengetahui manfaat pemberian latihan pilates  terhadap pasien 

NPB kronik akibat spondyloarthrosis lumbalis. Selain penggunaan modalitas 

fisioterapi SWD dan TENS di Instalasi Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit 

Umum Soeradji Tirtonegoro (RSST) Klaten. 

Tujuan khusus 

Untuk memberi gambaran kepada masyarakat bahwa latihan pilates 

berpengaruh terhadap kemampuan fungional pasien Nyeri Punggung Bawah 

Kronik akibat Spondyloarthrosis Lumbalis. 

LANDASAN TEORI 

Nyeri Punggung Bawah Kronik  adalah  bukan merupakan  suatu penyakit 

tetapi suatu kumpulan gejala/ keluhan berupa rasa nyeri atau rasa tidak nyaman 

yang dirasakan pada tulang punggung bawah selama lebih dari 2-3 bulan. Jika 

disertai dengan arthrosis maka terjadi proses degeneratif  lumbosacral pada 

diskus, korpus,sendi facet, dan jaringan lunak disekitarnya di sebut 

Spondyloarthrosis Lumbal (Daniel et al., 1997).        

Proses terjadinya spondyloarthrosis lumbalis yang dapat menimbulkan 

nyeri pada punggung bawah, diawali degenerasi diskus berupa penipisan dan 

pengerasan pada diskus karena kandungan matriks dan air berkurang sehingga 

shock absorber dan elastisitas diskus berkurang sehingga beban intradiscal pada 

diskus juga menurun. Kemudian akan membuat sendi facet superior dan inferior 

pada sisi posterior vertebral lumbal menjadi menyempit dan terkunci. Hal ini lebih 



terasa jika pada saat melakukan gerak ekstensi dan lateral fleksi lumbal dimana 

dapat terjadi kissing spine. Setelah itu akan terjadi pengelupasan rawan sendi / 

erosi chondrium kemudian penebalan tulang subchondral. Lama-kelamaan akan 

timbul osteofit pada tepi sendi (arthrosis). Selain itu, osteofit pada tepi sendi akan 

mengakibatkan penyempitan foramen intervertebralis.  

Pada proses degenerasi diskus menyebabkan berkurangnya kelenturan dari 

ligamen-ligamen disekitar diskus. Hal ini terjadi karena dengan semakin 

menipisnya diskus maka ligamen-ligamen vertebra lumbal menjadi panjang dan 

kendor yang mengakibatkan fungsinya untuk menyangga bagian tersebut lemah 

sehingga terjadi instabilitas ligamen. Pada fase instabilitas akan timbul gerak 

segmental yang tidak fisiologis sehingga dapat mengiritasi jaringan lunak atau 

facet vertebra lumbal akibatnya akan terjadi  inflamasi dan nyeri yang diikuti 

autoimmobilisasi yang mengakibatkan kontraktur ligamen, dimana ligamen 

menjadi  lebih mengkerut dan mengeras. Hal ini bila dibiarkan akan 

mengakibatkan terjadinya pola kapsuler, karena adanya spasme pada otot 

paralumbal pasien berusaha untuk mencegah atau mengurangi gerak yang dapat 

menimbulkan nyeri atau immobilisasi.  Dengan adanya mikrosirkulasi yang 

buruk, sehingga otot kekurangan nutrisi dan O2 yang akan mengakibatkan 

guarding spasm yang berlanjut menjadi iskhemik.  Kekurangan O2 pada otot akan 

mengakibatkan anoxia, yang dapat meningkatkan metabolisme sehingga terjadi 

penimbunan asam laktat kemudian timbul sensasi nyeri. Hal ini akan diikuti oleh 

mekanisme nocisensorik refleks spasme, yaitu nyeri menyebabkan spasme, 

spasme menyebabkan iskhemik, iskhemik ini menyebabkan nyeri dan seterusnya. 



Hal ini terjadi seperti sebuah lingkaran yang dikenal dengan istilah viscous circle 

(Felix,1990). 

METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian ini bersifat Quasi Experimental/ Eksperimen Semu  

yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui gejala atau pengaruh yang 

timbul dari adanya perlakuan tertentu dan semua variabel tidak dapat dikontrol 

oleh peneliti ( Notoatmojo, 2003). Desain penelitian  berupa two group pre test 

and post test with control design.Pada penelitian ini sampel penelitianberjumlah 

20 orangyang terbagi dalam dua kelompok,yaitu kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol. Kelompok pertama berjumlah 10 orangyang diberikan 

intervensi SWD, TENS, sebagai kelompok kontrol. Kelompok kedua juga 

berjumlah 10 orang yang diberikan intervensi SWD, TENS, dan Latihan Pilates 

sebagai kelompok perlakuan. 

HASIL PENELITIAN 

Pengaruh latihan Pilates terhadap penurunan nyeri pada NPB kronik 

akibat spondyloarthrosis lumbalis. 

Latihan pilates dalam menurunkan nyeri adalah dengan memberikan 

stimulasi aktivasi golgi tendon organ. Aktivasi ini menginhibisi sistem spinal, 

termasuk menstimulasi reseptor pada persendian yaitu mobilitas dan artikulasi 

spine bersama dengan pengembangan dari (deep and superficial) abdominal 

muscle endurance, sehingga dengan daya tahan  otot yang baik maka akan 

memperbaiki postur dan menurunkan nyeri. Gerakan berulang dan 

kekuatan/stabilitas otot akan menghilangkan stres mekanik dan cedera otot 



(Levine et al., 2007). Hal ini senada dengan penelitian  yang dilakukan oleh 

Curnow et al. (2009) bahwa latihan pilates menguatkan Core muscle, 

meningkatkan fleksibilitas, memperbaiki postur dan keseimbangan tubuh. Pada 

NPB kronik, latihan pilates sering dipromosikan sebagai dasar untuk memperbaiki 

pain level, fleksibilitas, proprioseptif, dan persepsi dari kesehatan umum yang 

positif oleh Gladwell et al. (2006) dan Jhonson et al. (2007). 

SIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil perhitungan uji statistik,dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh intervensi SWD, TENS terhadap kemampuan fungsional 

pada kasus NPB kronik akibat spondyloarthrosis lumbalis. 

2. Ada pengaruh intervensi SWD, TENS, dan latihan Pilates terhadap 

kemampuan fungsional pada kasus NPB kronik akibat spondyloarthrosis 

lumbalis. 

3. Ada perbedaan  pengaruh latihan Pilates terhadap kemampuan fungsional 

pada NPB kronik akibat spondyloarthrosis lumbalis, pasien yang datang 

berobat ke Instalasi Rehabilitasi Medik RS Dr. Soeradji Tirtonegoro 

Klaten. 

Saran 

              Berdasarkan kesimpulan diatas, seperti yang telah dikemukakan maka 

saran yang diberikan adalah : 

1. Bahwa pada penderita NPB kronik akibat spondyloarthrosis lumbalis 

perlu mendapatkan edukasi bagaimana cara melakukan latihan pilates 



secara mandiri yang dapat dilakukan di rumah atau dimanapun berada  dan 

dilakukan secara rutin sehingga menghindarkan terjadinya stres mekanik, 

yaitu dengan memperbaiki postur/stabilitas tubuh dan keseimbangan 

tubuh. 

2. Untuk penelitian yang lebih baik maka perlu penambahan jumlah 

responden dan variabel lain yang diteliti, sehingga dapat diraih hasil yang 

luas dan lebih bervariatif. 

3. Disarankan menggunakan lumbal corset digunakan secara intermitten/ 

tidak menetap, apabila dirasakan adanya peningkatan rangsang nyeri. 

4. Penelitian yang akan datang diharapkan dapat melanjutkan dengan 

meneliti variabel- variabel yang belum  ditelaah oleh peneliti sebelumnya. 

Penambahan variabel-variabel tersebut diharapkan dapat memerinci 

penjabaran pengaruh latihan pilates terhadap penurunan nyeri pada NPB 

kronik akibat spondyloarthrosis lumbalis. 

5. Disarankan untuk selalu melakukan latihan dengan diawali rileksasi, 

dengan mengatur pernafasan  (inspirasi)  sebelum memulai gerakan, dan 

ekspirasi waktu melakukan kontraksi otot-otot yang dikehendaki. 

6. Disarankan pasien melakukan mind and body control yang baik, sehingga 

didapatkan hasil yang baik. 
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