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ABSTRAK
Latar Belakang: HNP merupakan rupturnya nukleus pulposus. Nukleus pulposus
adalah gel viskus yang terdiri dari proteoglikan yang mengandung kadar air yang
tinggi. Gejala utama yang muncul adalah nyeri punggung bawah. Short Wave
Diathermy (SWD) menghasilkan efek panas sehingga terjadi vasodilatasi. Core
stability exercise merupakan kemampuan untuk mengendalikan posisi dan
gerakan sentral pada tubuh yang aktifitasnya akan membantu memelihara postur
yang baik dalam melakukan gerak serta menjadi dasar untuk semua gerakan pada
anggota gerak atas maupun bawah dapat dilakukan dengan efisien.
Tujuan Penelitian: untuk mengetahui pengaruh penambahan core stability
exersise setelah SWD terhadap penurunan nyeri penderita HNP, untuk
mengetahui pengaruh SWD terhadap penurunan nyeri penderita HNP, untuk
mengetahui perbedaan pengaruh penambahan core stability exersise setelah SWD
terhadap penurunan nyeri penderita HNP.
Metode Penelitian: menggunakan metode quasi eksperiment dengan desain
penelitian two group pre-test and post-test design. Responden dalam penelitian ini
adalah pasien di Poli Fisioterapi RST Dr. Soedjono Magelang dan dilakukan pada
bulan Juli-Agustus 2013 dengan total sampel berjumlah 13 orang yang memenuhi
kriteria inklusi. Hasil penelitian dianalisa dengan menggunakan Wilcoxon Test dan
Mann Whitney Test.
Hasil Penelitian: uji pengaruh kelompok perlakuan menggunakan wilcoxon test
menunjukkan hasil p< 0,05 yang berarti Ho ditolak. Uji pengaruh kelompok
kontrol menggunakan wilcoxon test menunjukan p< 0,05 yang berarti Ho diterima
dan uji beda kelompok kperlakuan dan kelompok kontrol menggunakan mann
whitney test menunjukkan hasil p> 0,05 yang berarti Ho diterima.
Kesimpulan: Penambahan Core Stability Exercise setelah intervensi SWD dapat
mengurangi nyeri penderita HNP
Kata Kunci: core stability exercise, SWD, Penurunan Nyeri, HNP

PENDAHULUAN
Nyeri punggung bawah (NPB) merupakan keluhan yang umum pada
kedokteran klinik. Penelitian PERDOSSI Mei 2002 menunjukkan jumlah
penderita NPB sebesar 18,37% di 14 rumah sakit pendidikan seluruh Indonesia,
penyebab NPB tersebut bermacam- macam diantaranya adalah Hernia Nucleus
Pulposus (HNP). HNP adalah proses patologik di kolumna vertebralis pada diskus
intervertebralis yang menyebabkan rasa nyeri (Harsono, 1996).
Untuk mengontrol NPB dan pencegahan hal tersebut dapat dibantu dengan
meningkatkan kontrol dari otot segmen tulang belakang melalui core stability
exercise (Richardson.dkk, 1995). Core stability exercise melatih pola motorik otot
untuk meningkatkan stabilitas otot tulang belakang dan mengurangi rasa nyeri
dengan teknik dasar kontraksi isometrik dimana tidak terjadinya penguluran otot.
Core stability exercise telah terbukti dapat meningkatkan kemampuan fungsional
dan mengurangi nyeri punggung bawah (Arshad.dkk, 2012). Selain itu, fisioterapi
juga dapat memberikan short wave diatermy (SWD) untuk mengurangi NPB.
Melihat pentingnya hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian
mengenai pengaruh penambahan core stability exercise setelah intervensi SWD
terhadap penurunan nyeri pada penderita HNP.
TUJUAN
1. Mengetahui pengaruh penambahan core stability exercise setelah
intervensi SWD terhadap penurunan nyeri pada penderita HNP.
2. Mengetahui pengaruh SWD terhadap penurunan nyeri pada penderita
HNP.
3. Mengetahui beda pengaruh penambahan core stability exercise setelah
intervensi SWD terhadap penurunan nyeri pada penderita HNP.
METODE
Penelitian ini menggunakan metode quasi eksperiment dengan
menggunakan rancangan two groups pre-test and post-test design. Dalam
penelitian ini digunakan dua kelompok. Kelompok pertama diberikan intervensi
SWD dan core stability exercise, kelompok kedua diberikan intervensi SWD.
Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Dr. Soedjono Magelang pada Juli 2013Agustus 2013. Data diuji dalam dua macam pengujian. Karena data non
parametrik maka pertama, uji pengaruh dengan menggunakan wilcoxon test.
Kedua, uji beda pengaruh dengan menggunakan mann whitney test .
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini bertempat di RST Dr. Soedjono Magelang. Subyek
penelitian adalah pasien penderita Hernia Nucleus Pulposus di Poli Fisioterapi
RST Dr. Soedjono Magelang. Responden yang memenuhi kriteria penelitian yaitu
sebnyak 13 orang yang dibagi dalam 2 kelompok yaitu kelompok perlakuan

(SWD dan Core Stability Exercise) sebanyak 6 orang dan kelompok kontrol
(SWD) sebanyak 7 orang.
Rekapitulasi hasil penelitian pengaruh penambahn core stability exercise
setelah intervensi SWD terhadap penurunan nyeri pada penderita HNP sebelum
dan sesdah perlakuan dengan alat ukur nyeri Visual Analoge Scale (VAS), data
nyeri dikumpulkan berdasarkan 3 kriteria yaitu, nyeri pada saat diam, nyeri pada
saat ditekan daerah lumbal dan nyeri pada saat bergerak (gerakan yang
melibatkan lumbal) dilakukan dengan uji pengaruh wilcoxon test dan untuk uji
beda dilakukan dengan mann wihtney test. Jika nilai P menunjukkan >0,05 maka
H0 diterima sedangkan jika P menunjukkan <0,05 berarti H0 ditolak.
a. Hasil pengujian data kelompok perlakuan core stability exercise setelah
intervensi SWD untuk uji pengaruh dengan wilcoxon test.
Tabel 1.1
Uji Pengaruh dengan Wilcoxon Test Kelompok Perlakuan
Variabel
P Value
Nyeri Diam
Nyeri Tekan
Nyeri Gerak

1,00
0,03
0,03

Hasil pengujian didapatkan p value lebih kecil dari bilangan 0,05,
berarti ada pengaruh penambahan core stability exercise setelah
intervensi SWD terhadap penurunan nyeri pada penderita HNP.
b. Hasil pengujian data kelompok kontrol untuk uji pengaruh dengan wilcoxon
test.
Tabel 1.2
Uji Pengaruh dengan Wilcoxon Test Kelompok Kontrol
Variabel
P Value
Nyeri Diam
Nyeri Tekan
Nyeri Gerak

0,11
0,13
0,09

Hasil pengujian didapatkan p value lebih besar dari bilangan
0,05 berarti tidak ada pengaruh intervensi SWD terhadap penurunan
nyeri pada penderita HNP.

c. Uji beda dengan statistik non-parametrik yaitu dengan mann whitney test.
Tabel 1.3
Mann whitney Test Nyeri Sebelum dan Sesudah Kelompok Perlakuan
dan Kontrol
Variabel
Mean Kelompok
Mean Kelompok
P Value
Perlakuan
Kontrol
Selisih Nyeri Diam
Selisih Nyeri Tekan
Selisih Nyeri Gerak

0,00
23,67
18,33

4,71
10,86
11,14

0,08
0,07
0,13

Hasil uji beda dengan mann whitney test untuk kelompok
gabungan pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol
menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan hal ini dapat dilihat dari p
value yang lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. Jika
dilihat secara statistik pada masing-masing perlakuan menunjukkan
tidak adanya perbedaan pada kelompok perlakuan dan jika dilihat dari
mean tampak mean pada kelompok perlakuan lebih besar dari
kelompok kontrol. Hal ini menjelaskan bahwa metode core stability
exercise dan intervensi SWD lebih efektif dalam menurunkan nyeri
dibandingkan jika pasien hanya diberikan SWD.
Dari hasil uji statistik pada tiga hipotesis yang dibahas
dalampenelitian ini didapatkan hasil sebagai berikut :
1. Uji Pengaruh Kelompok Perlakuan
Hasil uji pengaruh menunjukkan ada pengaruh penambahan
core stability exercise setelah intervensi SWD terhadap penurunan
nyeri penderita HNP (P< 0,05). Hal ini sesuai dengan mekanisme
core stability exercise terhadap penurunan nyeri penderita HNP
yaitu support yang berasal dari ketegangan fascia thoracolumbar
(TFL) dapat memberikan bantuan untuk meregangkan tulang
belakang melalui aktifitas core muscle. Ko-kontraksi core muscle
membentuk stabilitas (Arshad.dkk, 2012).
Mekanisme penurunan nyeri pada kelompok perlakuan
sebagai berikut :
a. Mekanisme SWD pada penurunan nyeri penderita HNP
meningkatkan metabolisme sel-sel lokal ± 13% tiap kenaikan
temperatur 1°C serta meningkatkan vasomotion spincter
sehingga timbul homeostatik lokal dan akhirnya terjadi

vasodilatasi lokal (Purbo.dkk, 1993). Fischer, 1999 juga
mengatakan bahwa berkurangnya persepsi nyeri adalah respon
dari meningkatnya suhu jaringan. Selain itu, panas
meningkatkan laju pembakaran serabut 1b jenis dari golgi
tendon organ yang menyebabkan penurunan penembakan alpha
motor neuron dan dengan demikian terjadi pengurangan
spasme otot. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa panas
terapeutik dapat mengurangi nyeri dari aktivasi thermoresptor
dan secara tidak langsung berkurangnya iskemia akibat
vasodilatasi (Ahmed, 2009; Shakoor, 2008; Cetin 2008).
b. Teknik core stability dengan didalamnya menggunakan prinsip
kontraksi isometrik, membantu dalam proses menurunkan
nyeri. Kontraksi isometrik yang mengaktifasi golgi tendon
organ sehingga rileksasi dapat dicapai (reverse innervation)
dan ketegangan otot menurun. Hal itu terjadi karena adanya
pelepasan adhesi yang terdapat didalam intermiofibril dan
tendon 2 : 3. Kontraksi isometrik yang dilakukan mampu
memperoleh rileksasi maksimal karena mekanisme reverse
innervation tersebut (Guyton,2006).
c. Stimulasi awal dari kontraksi otot tersebut menjadikan
plastisitas muscle fiber respon adaptif terhadap serangkaian
latihan. Tipe kontraksi yang dilakukan yaitu kontraksi
isometrik dimana ketika otot agonis (isometrically) dua
reseptor peregangan merespon. Pertama, muscle spindle
bereaksi terhadap peregangan otot dan merespon dengan
menghambat kerja antagonis. Kedua, golgi tendon organ
menanggapi peregangan pada tendon maka dengan kontraksi
lebih lanjut menghambat otot agonis. Dari hal inilah terjadinya
Ko-kontraksi core musle membentuk stabilitas (Webster,
2001).
2. Uji Pengaruh Kelompok Kontrol
Dari uji pengaruh yang dilakukan pada kelompok kontrol
yaitu P> 0,05, maka hasil yang didapat yaitu berupa tidak ada
pengaruh yang signifikan SWD terhadap penurunan nyeri pada
penderita HNP.
Efek yang didapatkan dari SWD adalah meningkatnya
metabolisme sel-sel lokal ± 13% tiap kenaikan temperatur 1°C
serta meningkatkan vasomotion spincter sehingga timbul
homeostatik lokal dan akhirnya terjadi vasodilatasi lokal
(Purbo.dkk, 1993). Vasodilatasi ini akan mengurangi resiko jidera

jaringan pada saat dilakukan exercise (Draper, 2004; Robertson,
2005). Maka efek yang didapatkan dari SWD ini akan lebih
maksimal apabila ditambah dengan kontraksi isometrik dari core
stability exercise yang mana kontraksi isometrik tersebut mampu
memperoleh rileksasi maksimal karena mekanisme reverse
innervation (Guyton,2006).
Core stability exercise membentuk stabilitas dari aktifasi
ko-kontraksinya. Stabilitas tulang belakang ini digambarkan dalam
3 sistem, yaitu : tulang dan ligamen, otot dan saraf, yang mana
HNP disistem merupakan neuropatic pain. Stabilitas yang
didapatkan dari efek core stability exercise ini dapat menurunkan
nyeri dengan stabilitas yang tebentuk. Posisi tulang dan ligamen,
otot dan saraf pada mid range sehingga stimulasi reseptor sensorik
memberikan umpan balik ke sistem saraf pusat (Kisner, 2007).
3. Uji Beda Dua Kelompok
Dari uji beda yang dilakukan pada kelompok perlakuan dan
kelumpok kontrol yaitu P> 0,05, maka hasil yang didapat yaitu
tidak ada perbedaan pengaruh penambahan core stability exercise
setelah intervensi SWD terhadap penurunan nyeri pada penderita
HNP. Penurunan nyeri jika dilihat dari nilai mean tampak mean
pada kelompok perlakuan lebih besar dari kelompok kontrol.
4. Keterbatasan Penelitian
Beberapa Kelemahan yang dialami peneliti, antara lain :
a. Peneliti tidak mampu mengontrol aktivitas responden diluar jam
penelitian.
b. Tingkat pemahaman responden terhadap instruksi gerakan yang
harus dilakukan berbeda-beda, yang mana hal ini mempengaruhi
efektifitas dari core stability exercise.
c. Jumlah responden yang terbatas.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil analisis data, kesimpulan dari penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Ada pengaruh penambahan core stability exercise setelah intervensi
SWD terhadap penurunan nyeri pada penderita HNP.
2. Tidak ada pengaruh signifikan SWD terhadap penurunan nyeri pada
penderita HNP.
3. Tidak ada perbedaan pengaruh antara kelompok perlakuan dan
kelompok kontrol. Kelompok perlakuan dengan penambahan core
stability exercise setelah intervensi SWD terhadap penurunan nyeri

pada penderita HNP mempunyai nilai mean yang lebih besar sehingga
lebih efektif untuk menurunkan nyeri dibandingkan dengan intervensi
SWD saja.
Saran dalam penelitian ini adalah :
1. Bagi Masyarakat
Bahwa para penderita HNP dapat melakuakn core stability exercise
secara mandiri untuk menurunkan nyeri.
2. Bagi Peneliti Lain
a. Peliti ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan, peneliti lain
diharapkan dapat menambah jumlah sempel dan penelitian ini
dapat dilakukan di populasi lain seperti kelompok masyarakat.
b. Dari hasil penelitian yang didapati, maka penelitian ini dapat
dikembangkan dengan mengelompokkan metode penelitian lebih
spesifik serta teori-teori yang lebih menunjang.
c. Penelitian ini juga dapat dikembangkan dengan variabel lain
seperti peningkatan kekuatan otot dan fleksibilitas.
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