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MANAGEMENT THERAPY IN CASE 

HERNIA NUKLEUS PULPOSUS 

IN RSO. PROF. DR. SOEHARSO 

 

(Dwi Oktavia S, 2014, 15 halaman) 

ABSTRACT 

Background: hernia nukleus pulposus (HNP) is a disease caused by trauma or 

change degeneratife that attack the nukleus mass at the L4-L5 vertebral region,or 

L5-L6 causing lower back pain, cronic and recurrent or relapsed. Problems often 

occur in the case of Hernia Nukleus Pulposus (HNP) that is silent pain, movement 

pain, tenderness, muscle spasme and reduce the limitations of motion and increase 

muscle strength. 

Objective: to know thw management in reducing pain, increasing range of 

motion, and improve muscle streangth in the case of Hernia Nukleus Pulposus 

(HNP). 

Method:Intervention of exercise therapy is given in the form of static contraction, 

Resisted active passive exercise, exercise, and Mc. Kenzi. This movement is done 

5-10 repetitions 

Result: after therapy six times showed a decrease in pain sillent T1= pain severe 

enough at T6 mild pain, the tenderness T1= mild pain at same pain, and the pain 

of motion T1= pain severe enough to T6 savere pain. Increased range of motion 

active hip T1= 10
o
-0-45

o
, became T6= 15

o
-0-45

o
, the active knee motion 

increased from T1= 5
o
-0-65

o
. 

Conclusion: physiotherapi treatment of condition herniated nucleus puplosus 

(HNP) with exercise therapy modalities can reduce paim amd improve range of 

motion. 

Keywords: exercise therapy, hernia nukleus pulposus. 
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A. PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya 

pembangunan nasional agar tercapainya kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap masyarakan disepanjang 

hidupnya. Tujuannya adanya pembangunan kesehatan untuk 

mewujudkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, memelihara 

serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. 

2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan penulis di atas 

dapat dirumuskan masalahnya yaitu: apakah ada manfaat terapi latihan 

untuk penurunan nyeri, peningkatan kekuatan otot paravetebra, M. 

quadriceps, M. hamstring, M. gastroc, dan abdominal, peningkatan 

LGS hip, knee, ankle dan mengurangi spasme pada kondisi Hernia 

Nucleus Pulposus. 

3. Tujuan 

Untuk mengetahui manfaat terapi latihan terhadap pengurangan 

nyeri, pengurangan spasme, peningkatan luas gerak sendi, dan 

meeningkatkan kekuatan otot pada kasus Hernia Nucleus Pulposus. 

 

 

 

 



B. TINJAUAN PUSTAKA  

Hernia Nucleus Pulposus (HNP) adalah suatu penyakit yang 

disebabkan oleh trauma atau perubahan degenerative yang menyerang 

massa nucleus pada daerah vertebra L4-L5 atau L5-S1 yang menimbulkan 

nyeri punggung bawah, kronik dan berulang atau kambuh. Pada kondisi ini 

terjadi pengeluaran isi nucleus dari dalam diskus intervetebralis (rupture 

diskus) sehingga nucleus dari diskus menonjol ke dalam annulus (cincin 

fibrosa sekitar diskus) dan maniferasi kompresi saraf (Helmi, 2012). 

       Sekitar hampir 80% dari populasi ,seseorang dalam kehidupannya akan 

mengalami nyeri punggung bawah. Keterbatasan yang diakibatkan oleh 

nyeri punggung bawah pada seseorang sangat berat. Kehilangan 

produktivitas akibat nyeri punggung bawah dapat menyebabkan kerugian 

ekonomi yang cukup besar. Nyeri punggung bawah merupakan penyebab 

kedua kunjungan kedokter setelah penyakit saluran pernafasan. Sekitar 

12% orang yang mengali nyeri. punggung bawah menderita Hernia 

Nukleus Pulposus (HNP).  

C. Proses Fisioterapi 

1. Pengkajian Fisioterapi 

a. Impairment 

Adanya nyeri pada pinggang bawah, penurunan kekuatan 

otot, adanya keterbatasan Lingkup gerak sendi, dan adanya spasme 

pada otot paravetebra, M. gastroc, M. quadriceps, M. hamstring, 

dan glutesus. 



b. Functional Limitation 

  Adanya keluhan saat berjalan jauh 

c. Disability 

  Pada penderita karena adanya masalah fungtional pasien 

belum mampu melakukan aktivitas seperti biasa. 

2. Pelaksanaan Fisioterapi 

a. Static contraction  

 Penatalaksanaan pasien tidur terlentang dengan terapis berada 

dismping pasien.Tangan diletakkan dibawah punggung, pasien 

diminta untuk menekan tangan terapis sekuatnya.Tahan 6-10x 

hitungan.Kemudian ulangi sebanyak 10x pengulangan. 

b. Resisted active exercise 

 Penatalaksanaan yaitu pasien tidur terlentang.Minta pasien 

untuk menggerakkan fleksi dan ekstensi hip, kemudian gerakan 

fleksi dan ekstensi knee, dan gerakan dorsal fleksi dan plantar 

fleksi.Gerakan ini diulangi 5-10x pengulangan. 

c. Passive exercise 

 Penatalaksanaan yaitu pasien tidur terlentang, kemudian terapis 

menggerakkan fleksi dan ekstensi hip, gerakan fleksi dan ekstensi 

knee, dan dorsal fleksi dan plantar fleksi. 

d. Mc. Kenzie  

 Penatalaksanaan pasien tidur tengkurap kedua tangan berada 

diamping kemudian kepala menoleh keesamping atur pernafasan 



dan ikuti rileksasi otot punggung. Masih dengan posisi yang sama 

yaitu tidur tengkurap bertumpu pada kedua siku, pandangan lurus 

kedepan. Pertahankan kira-kira 5 menit. 

D. Hasil dan Pembahasan 

1. Hasil 

a. Penurunan derajat nyeri yang dibuktikan dengan grafik pengukuran 

nyeri dengan menggunakan skala VDS: 

 

Grafik 4.1 hasil evaluasi nyeri 

Dapat di lihat pada grafik 4.1 di atas, bahwa terjadi pengurangan nyeri 

diam, tekan dan gerak setelah dilakukan tindakan terapi selama 6x. 

pada nyeri diam T1 dengan skala 5, kemudian T6 dengan skala 3. Pada 

nyeri tekan saat T1 dengan skala 3, kemudian T6 nyeri sama dengan 

skala 3. Pada nyeri gerak T1 dengan skala,kemudian T6 dengan skala 

4. 
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b. Peningkatan Lingkup Gerak Sendi 

Tabel 4.1 evaluasi lingkup gerak sendi aktif 

 
LGS Aktif 

 Hip Knee Ankle 

T1 S=10
o
-0-45

o
 S=5

o
-0-45

o
 S=20

o
-0-50

o
 

T2 S=10
o
-0-45

o
 S=5

o
-0-45

o
 S=20

o
-0-50

o
 

T3 S=10
o
-0-40

o
 S=5

o
-0-45

o
 S=20

o
-0-50

o
 

T4 S=10
o
-0-40

o
 S=5

o
-0-90

o
 S=20

o
-0-50

o
 

T5 S=15
o
-0-45

o
 S=5

o
-0-65

o
 S=20

o
-0-50

o
 

T6 S=15
o
-0-45

o
 S=5

o
-0-65

o
 S=20

o
-0-50

o
 

Dapat dilihat dari table di atas, bahwa terjadi penurunan dan 

peningkatan lingkup gerak sendi setelah dilakukan tindakan terapi 

selama 6 kali.Gerak aktif hip pada T1= 10
o
-0-45

o
,menjadi T6= 15

o
-0-

45
o
, pada gerak aktif knee terjadi peningkatan dari T1= 5

o
-0-45

o
, 

menjadi T6= 5
o
-0-65

o
. 

 

 

 

 

 

 

 

 



c. Peningkatan Kekuatan Otot 

Tabel 4.3 evaluasi kekuatan otot 

 Fleksi 

hip 

Ekstensi 

hip 

Fleksi 

knee 

Ektensi 

knee 

Dorsiflek

si 

Plantar 

fleksi 

T1 3- 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 

T2 3- 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 

T3 3- 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 

T4 3- 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 

/T5 3- 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 

T6 3- 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 

Dilihat dari tabel di atas bahwa setelah dilakukan tindakan terapi 

selama 6x, kekuatan otot mengalami kestabilan dan tidak terjadi 

peningkatan. 

2. Pembahasan 

a. Penurunan nyeri 

Pada teknik latihan static contraction didapatkan hasil 

penurunan nyeri yaitu nyeri diam T1= nyeri cukup berat pada T6 

menjadi nyeri ringan, pada nyeri tekan T1= nyeri ringan pada T6 

nyeri sama, dan pada nyeri gerak T1= nyeri cukup berat pada T6 

nyeri berat. Hasil penurunan nyeri didapatkan karena saat diberikan 

latihan aliran darah menjadi meningkat yang mana akan 

mengaktifkan barareseptor pada arcus aorta dan sinus (Choundhury 

& Bose). 

 



 

b. Peningkatan Lingkup Gerak Sendi 

Pada latihan passive exercise didapatkan hasil peningkatan 

lingkup gerak sendi. Latihan passive exercise merupakan gerakan 

yang berasal dari luar, latihan ini bertujuan untuk melatih otot 

secara pasif, sehingga otot yang dilatih menjadi rileks yang 

berakibat pengurangan nyeri dan mencegah terjadinya keterbatasan 

gerak dan menjaga elastisitas otot (Kisner, 2007). 

c. Kekuatan otot 

Nilai kekuatan otot memberikan nilai yang tidak valid 

karena masih adanya nyeri. Peningkatan kekuatan otot akan 

semakin bertambah seiring berkurangnya nyeri. Pada teknik latihan 

resisted active exercise terjadi peningkatan kekuatan otot, karena 

otot akan berkontraksi dengan kuat dan disertai dengan rileksasi 

hal ini menyebabkan ketegangan otot akan berkurang (Kisner& 

Colby, 2007). 

E. Simpulan dan Saran  

1. Kesimpulan 

Setelah mendpatkan terapi sbanyak 6 kali dengan menggunakan 

terapi latihan diperoleh evaluasi terakhir berupa : 1) adanya penurunan 

nyeri; 2) adanya peningkatan lingkup gerak sendi; 3) kekuatan otot masih 

stabil. 

 



2. Saran 

a. Bagi masyarakat 

Bagi masyarakat umum diharapkan untuk berhati- hati dalam 

melakukan aktivitas kerja yang dapat menyebabkan resiko Hernia 

Nucleus Pulposus (HNP). Apabila mendapat tanda dan gejala seperti 

pada Hernia Nucleus Pulposu (HNP) diharapkan untuk segera 

memeriksakan kepada intitusi kesehatan yang ada, diharapkan dapat 

mempercepat proses penyembuhan. 
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