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PENGARUH PERBEDAAN PEMBERIAN KINESIO TAPING 

DAN CORE STABILITY TERHADAP PENURUNAN NYERI 

PUNGGUNG BAWAH PADA PENGRAJIN GAMELAN DI 

DESA WIRUN, MOJOLABAN, SUKOHARJO  

Abstrak 

Latar belakang: Aktivitas pengrajin gamelan yang berat dan statis serta banyak 

pengulangan mengakibatkan munculnya keluhan nyeri punggung bawah. Salah 

satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, modalitas fisioterapi yang 

digunakan yaitu kinesio taping dan core stability exercise. 

Tujuan: Mengetahui pengaruh pemberian kinesio taping dan core stability exercise 

terhadap penurunan nyeri punggung bawah serta beda pengaruh antara pemberian 

kinesio taping dan core stability exercise terhadap nyeri punggung bawah.  

Metode penelitian: Penelitian  ini menggunakan metode quasi experimental 

dengan pre test and post test two group design. Tehnik pengambilan sampel secara 

purposive sampling. Jumlah sampel 16 sebagai responden. Analisis data 

menggunakan Wilcoxon test untuk uji pengaruh dan independent sample t-test dan 

Chi Square untuk uji beda pengaruh. 

Hasil penelitian: Menunjukkan adanya pengaruh kinesio taping terhadap 

penurunan nyeri punggung bawah pada pengrajin gamelan dengan nilai Sig. = 

0,011. Ada pengaruh core stability terhadap penurunan nyeri pada kasus nyeri 

punggung bawah dengan nilai Sig. = 0,011. Uji beda pengaruh kinesio taping dan 

core stability menggunakan uji independent sample t test didapatkan nilai Sig. 

0,255, sedangkan dengan uji Chi Square didapatkan hasil perbandingan 3,237.  

Kesimpulan: Ada pengaruh pemberian kinesio taping terhadap penurunan nyeri 

punggung bawah. Ada pengaruh pemberian core stability terhadap penurunan nyeri 

punggung bawah. Secara statistik, tidak ada beda pengaruh antara pemberian 

kinesio taping dan core stability terhadap penurunan nyeri punggung bawah, namun 

secara empiris terdapat perbedaan pengaruh antara keduanya. 

Kata kunci: Nyeri Punggung Bawah, Kinesio Taping, Core Stability 

Abstract 

Background: Activities of heavy and static gamelan craftsmen and many 

repetitions result in complaints of lower back pain. One solution to overcome these 

problems, the physiotherapy modality used is kinesio taping and core stability 

exercise. 

Objective: To know the effect of kinesio taping and core stability exercise on the 

decrease of lower back pain and the difference between kinesio taping and core 

stability exercise on lower back pain. 
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Methods: This study used a quasi-experimental method with two pre-test and post-

test group design. The sampling technique was purposive sampling. Number of 

samples 16 as respondents. Data analysis using Wilcoxon test to test the effect and 

independent sample t-test and Chi Square for different effect tests. 

Research result: Demonstrated the influence of kinesio taping on decreasing lower 

back pain in gamelan craftsmen with a Sig. = 0.011. There is an effect of core 

stability on pain reduction in cases of lower back pain with a value of Sig. = 0.011. 

Different test of the influence of kinesio taping and core stability using independent 

sample t test test obtained Sig. 0.255, while the Chi Square test showed a 

comparison of 3.237. 

Conclusion: There is an effect of giving kinesio taping to decrease lower back pain. 

There is an effect of giving core stability to decreased lower back pain. Statistically, 

there is no difference in effect between kinesio taping and core stability on lower 

back pain, but empirically there is difference of influence between the two. 

Keywords: Low Back Pain, Kinesio Taping, Core Stability Exercise 

1. PENDAHULUAN.

Salah satu industri yang mempunyai banyak potensi terkena bahaya gangguan 

muskuloskeletal yaitu gerai industri produsen pengrajin gamelan. Proses 

produksi pembuatan gamelan masih secara tradisional yakni dengan tempat 

kerja dengan nyala api terbuka baik untuk proses peleburan maupun proses 

pembakaran bahan untuk pembentukan gamelan untuk proses peleburan dan  

pembentukan sehingga meningkatkan beban kerja perajin akibat paparan panas 

radiasi dan debu. Meningkatnya kelelahan perajin ini dikarenakan adanya 

lingkungan kerja yang panas akibat paparan panas dari tungku yang terbuka, 

dan adanya sikap kerja berdiri dan membungkuk saat penuangan logam cair ke 

dalam cetakan serta jika duduk sering dengan sikap duduk tidak alamiah. Sikap 

ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem muskuloskeletal. 

Aktivitas pekerja gamelan mencakup beberapa penanganan secara 

manual seperti membawa, mengangkat, menurunkan, mendorong, menarik, 

membungkuk, berjongkok dan penggunaan alat-alat mekanik dapat 

menyebabkan cedera ataupun penyakit lain yang disebabkan oleh pekerjaan. 

Cedera yang dimaksudkan diatas yakni terjadinya gangguan atau kerusakan 
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pada jaringan tertentu yang diakibatkan oleh banyak hal, bisa terjadi karena 

pembebanan berulang-ulang.  

Menurut (Barradas et al., 2015), nyeri punggung bawa=h didefinisikan 

sebagai gambaran nyeri di bagian bawah tulang belakang dan hanya dapat 

melibatkan daerah lumbar, lumbosakral atau ke sakroiliak. Biasanya 

berhubungan dengan gangguan pada lumbar vertebrae dan struktur jaringan 

lunak seperti otot, ligamen, syaraf dan cakram intervertebralis, dan umum pada 

kelompok usia yang berbeda dari kedua jenis kelamin, mempengaruhi mereka 

di setiap bagian kehidupan, membawa kerusakan fungsional pada mereka. 

Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, modalitas 

fisioterapi yang digunakan yaitu kinesio taping dan core stability exercise. 

Kinesio taping adalah teknik rehabilitasi yang digunakan untuk memfasilitasi 

proses penyembuhan alami tubuh sambil memberikan dukungan dan stabilitas 

untuk otot dan sendi, tanpa membatasi jangkauan gerak mereka. Ini digunakan 

dalam berbagai masalah otot-skeletal dan neuromuskular. Kinesio Taping 

menurut (Asthana et al., 2013) adalah teknik baru yang berteori untuk menjadi 

pengobatan yang efektif untuk gangguan muskuloskeletal. Bukti menunjukkan 

kemungkinan peran kinesio taping dalam penatalaksanaan nyeri punggung 

bawah non-spesifik, tetapi literatur yang tersedia adalah sedikit serta sentris 

atas efek langsung. Dengan demikian penelitian lebih lanjut diperlukan untuk 

memvalidasi efek dari Kinesio Taping dalam nyeri punggung bawah non-

spesifik. 

Core stability merupakan kemampuan untuk mengendalikan posisi dan 

gerakan sentral pada tubuh. Aktifitasnya akan membantu memelihara postur 
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dengan baik dalam melakukan gerakan. Low back pain exercise dan 

fleksibilitas dapat menjadi pilihan pengobatan terbaik untuk hampir semua 

jenis masalah punggung karena hal itu mungkin membantu mengembalikan 

keseimbangan di tulang belakang. Ada indikasi bahwa program core stability 

digunakan untuk meningkatkan kekuatan, daya tahan dan atau kontrol motorik 

dari otot perut dan lumbal trunk. 

2. METODE 

Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode yang bersifat quasi 

ekspiremental. Desain penelitian berupa two group  pre test and post test design 

untuk melihat perbedaan antara penurunan nyeri punggung bawah yang terbagi 

dua kelompok dengan perlakuan berbeda. Populasi penelitian ini adalah 

pengrajin gamelan di desa Wirun, Mojolaban, Sukoharjo. Jumlah sampel yang 

akan diambil sebanyak 16 orang. Tehnik pengambilan sampel secara purposive 

sampling.  

Kriteria inklusi sebagai berikut: hanya bekerja sebagai pengrajin 

gamelan, tidak memiliki aktifitas lain (bukan seorang atlet), pria usia 35 – 50 

tahun, memiliki beban kerja 8 jam per hari, responden bersedia mengikuti 

jalannya penelitian dan mau bekerja sama hingga penelitian berakhir. Kriteria 

eksklusi sebagai berikut: responden bukan pasien post-operasi perut / 

abdomen, responden tidak pernah mengalami stroke maupun gejala stroke, 

responden tidak menderita hipertensi, responden alergi terhadap Kinesio 

Taping. Drop out sebagai berikut: responden tidak mampu mengikuti jalannya 

penelitian hingga penelitian ini berakhir, responden alergi terhadap kinesio 

taping di pertengahan penelitian dan tidak berkenan lagi mengikuti proses 

penelitian.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dilakukan di rumah industri pengrajin gamelan di desa Wirun, 

Mojolaban, Sukoharjo. Penelitian ini mengambil jumlah responden sebanyak 

16 orang yang memenuhi kriteria inklusi sebagai responden penelitian. Jumlah 

responden dibagi menjadi dua kelompok, 8 orang responden sebagai kelompok 
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yang diberi perlakuan Kinesio Taping dan 8 orang responden sebagai 

kelompok yang diberi perlakuan Core Stability Exercise.  

3.1 Karakteristik Responden Menurut Usia 

Tabel 1 Karakteristik Responden Menurut Usia 

Usia 

Responden 

(tahun) 

Kelompok Kinesio 

Taping 

Kelompok Core Stability 

Exercise 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

35- 42 2 25 % 4 50 % 

43 – 50 6 75 % 4 50 % 

Jumlah 8 100 % 8 100 % 

Sumber: data primer, 2018 

3.2 Karakteristik Responden Menurut Masa Kerja 

Tabel 2 Karakteristik Responden Menurut Masa Kerja 

Masa Kerja 

Responden 

(tahun) 

Kelompok Kinesio Taping Kelompok Core Stability 

Exercise 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

1 – 7  0 0 % 4 50 % 

8 – 15  4 50 % 3 37,5 % 

> 15  4 50% 1 12,5 % 

Jumlah  8 100 % 8 100 % 

Sumber: data primer, 2018 

3.3 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin  

Tabel 3 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin 

Jenis 

Kelamin 

Kelompok Kinesio Taping Kelompok Core Stability 

Frekuensi  Persentase  Frekuensi  Persentase  

Laki – laki  8 100 % 8 100 % 

Perempuan  0 0 % 0 0 % 

Jumlah  8 100 % 8 100 % 

Sumber: data primer, 2018 
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3.4 Hasil Analisis Data 

3.4.1 Uji Normalitas  

Tabel 4 Hasil Uji Shapiro Wilk 

Kelompok  Keterangan  Shapiro Wilk Kesimpulan 

Df  Sig (p) 

Kinesio 

Taping  

Nilai VAS 

Pre Test 

8 0,55 Normal  

Nilai VAS 

Post Test 

8 0,521 Normal  

     

Core 

Stability 

Nilai VAS 

Pre Test 

8 0,080 Normal  

Nilai VAS 

Post Test 

8 0,120 Normal  

Sumber: data primer, 2018 

Berdasarkan hasil uji normalitas Shapiro Wilk pada tabel di atas di ketahui 

bahwa data dari kelompok Kinesio Taping pre test berdistibusi normal (p 

= lebih besar dari 0,05) dan post test berdistribusi normal (p = lebih besar 

dari 0,05). Sedangkan data dari kelompok Core Stability pre test 

berdistibusi normal (p = lebih besar dari 0,05) dan post test berdistribusi 

normal (p = lebih besar dari 0,05). 

3.4.2 Uji Pengaruh 

Tabel 5 Hasil Uji Wilcoxon Test 

Sumber: data primer, 2018 

Berdasarkan uji pengaruh Wilcoxon Test pada kelompok Kinesio Taping 

didapatkan nilai Sig. = 0,011, artinya, ada pengaruh kinesio taping 

terhadap penurunan nyeri punggung bawah pada pengrajin gamelan. 

Sedangkan pada kelompok Core Stability didapatkan nilai Sig. = 0,011, 

artinya, ada pengaruh penurunan nyeri pada kasus nyeri punggung bawah. 

Kelompok Sig.  Kesimpulan 

Kinesio Taping  0.011 Ha diterima 

Core Stability  0,011 Ha diterima 
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3.4.3 Beda Pengaruh Antara Pemberian Kinesio Taping dan Core 

Stability Terhadap Keluhan Nyeri Punggung Bawah 

Tabel 6 Hasil Uji Independent Sample t-test 

  Selisih  T Df P 

 -1,557 18 0,137 

Sumber: data primer, 2018 

Berdasarkan uji beda pengaruh diatas, didapatkan nilai Sig. 0,255, artinya 

tidak ada perbedaan pengaruh antara pemberian kinesio taping dan core 

stability terhadap penurunan nyeri punggung bawah.  

Namun, apabila dilihat secara empiris pada data lapangan ada beberapa 

perbedaan pada hasil akhir Post Treatment kedua modalitas. Maka dari itu, 

peneliti melakukan uji beda pengaruh menggunakan uji Chi Square, dengan 

kriteria seperti berikut: 

Kriteria :  

Nilai VAS 0 = nyeri berkurang (+) 

Nilai VAS >0 = tetap nyeri (-) 

 

Tabel 7 Tabel Kategorik Nyeri 

Pemberian Kinesio Taping 

 Nyeri 

Berkurang (+) 

Nyeri 

Berkurang (-) 

Jumlah 

Kinesio Taping 2 6 8 

Core Stability 3 5 8 

Jumlah 5 11 16 

 

Tabel 8 Tabel Nilai Odds Ratio Kinesio Taping 

 
OR 

  ad          2 x 5 = 10 
0,556 

  bc          6 x 3 = 18 
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Berdasarkan data di atas, didapatkan bahwa nilai Odds Ratio pada 

pemberian Kinesio Taping sebesar 0,556. 

Tabel 9 Tabel Kategori Nyeri 

Pemberian Core Stability 

Nyeri 

Berkurang (+) 

Nyeri 

Berkurang (-) 

Jumlah 

Core Stability 3 5 8 

Kinesio Taping 2 6 8 

Jumlah 5 11 16 

Tabel 10 Tabel Nilai Odds Ratio Core Stability 

Berdasarkan data di atas, didapatkan bahwa nilai Odds Ratio pada 

pemberian Core Stability sebesar 1,8. maka dari itu, peneliti melakukan 

perbandingan antara nilai Odds Ratio pada pemberian Kinesio Taping dan 

Core Stability, sebagai berikut.  

Berdasarkan data tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa, pemberian 

Core Stability 3 kali lebih mampu menurunkan nyeri punggung bawah 

daripada pemberian Kineso Taping, sedangkan Kinesio Taping hanya sebagai 

pelindung untuk memproteksi / mencegah terhadap respon nyeri. 

3.5 PEMBAHASAN 

3.5.1 Karakteristik Subjek Penelitian 

Penelitian ini sudah dilaksanakan pada tanggal 16 Mei sampai 4 Juni 

2018 dengan responden pengrajin gamelan di Desa Wirun, Mojolaban, 

Sukoharjo. Penelitian ini adalah experimental dengan pendekatan quasi 

OR 
  ad       3 x 6 = 18 

1,8 
  bc       2 x 5 = 10 

OR 

NILAI 

OR 

Kinesio 

Taping 

NILAI 

OR Core 

Stability 

SELISIH 

PERBANDINGAN 

0,556 1,8 1 : 3, 237 

Tabel 11 Selisih Perbandingan Nilai Odds Ratio



9 
 

experiment, desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Pre and Post Test Two Group Design.  Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh perbedaan kinesio taping dan core stability terhadap 

penurunan nyeri punggung bawah.  

Responden dalam penelitian ini adalah para pengrajin gamelan di 

Desa Wirun, Mojolaban, Sukoharjo yang mengalami keluhan nyeri 

punggung bawah. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini 

sebanyak 16 orang, yang dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok yang 

diberi perlakuan Kinesio Taping dan kelompok yang diberikan Core 

Stability. 

3.5.2 Pengaruh Kinesio Taping dan Core Stability Terhadap 

Penurunan Nyeri pada kasus Nyeri Punggung Bawah 

Pada uji beda dengan menggunakan uji statistik Mann Whitney, 

menunjukkan bahwa hasil Asymp. Sig (2-tailed)= 0,255 yang berarti tidak 

ada perbedaan pengaruh antara kelompok Kinesio taping dan kelompok 

core stability terhadap status penurunan nyeri pada kasus nyeri punggung 

bawah pada pengrajin gamelan.  

Pengrajin gamelan melakukan pekerjaan dengan pola duduk statis, 

berjongkok, membungkuk dengan cara yang tidak ergonomis selama 

berjam-jam secara terus menerus. Hal ini mengakibatkan terjadinya 

kontraksi otot secara berulang-ulang atau terus-menerus dan statik akan 

mengakibatkan otot menjadi spasme ataupun meradang. Ketika otot 

meradang, bengkak atau kaku karena kelelahan, ruang antara kulit dan otot 

tertekan, sehingga terjadi penyempitan pada aliran kelenjar limpatik. 

Tekanan juga berpengaruh pada reseptor nyeri di bawah kulit, yang pada 

selanjutnnya memberi sinyal ketidaknyamanan ke otak sehingga 

mengalami rasa sakit. jenis ini dikenal sebagai nyeri myalgia, atau nyeri 

otot (Kase, 2005).  

Efek lifting pada Kinesio Taping berpengaruh terhadap sistem 

limfatik. Ketika terjadi inflamasi, sistem limfatik pada superficial dan deep 

limfatic vessels akan penuh. Dengan adanya efek lifting pada Kinesio 
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Taping akan membantu aliran limfatik menjadi normal, sehingga terjadi 

penurunan tingkat inflammasi (Kase, 2005).  

Spasme otot (ketegangan otot) pada daerah lumbo pelvic, dapat 

menyebabkan keterbatasan gerakan sendi lumbal, baik fleksi, ekstensi 

maupun side fleksi. Hal ini menunjukan kontrol otot yang buruk pada otot 

lumbo pelvic serta ketidakseimbangan antar otot-otot lumbo pelvic. 

Stabilitas lumbo pelvic mengacu pada kemampuan otot-otot punggung dan 

lumbo pelvic untuk menjaga tulang belakang dalam posisi yang optimal 

selama aktivitas gerak. Jika struktur ini  dipertahankan atau dijaga dalam 

keselarasan yang optimal maka otot-otot dan sendi pada tungkai bawah 

dapat berfungsi secara efisien. Hal ini juga akan mengatasi keluhan nyeri 

di daerah punggung bawah serta keterbatasan gerakan lumbal (Manurung, 

2012).  

Yang dimaksud dengan core adalah daerah lumbo-pelvic-hip 

kompleks. Daerah core adalah letak atau tempat dari awal semua gerakan. 

Efisiensi daripada core dimaksudkan untuk memelihara hubungan 

pemanjangan normal dari fungsi agonis dan antagonis, yang mana akan 

meningkatkan hubungan dari kedua kekuatan pada daerah lumbo-pelvic-

hip kompleks. Core stability exercise berfungsi untuk menigkatkan 

performa gerak serta mengatasi keluhan gangguan daerah lumbo-pelvic-

hip kompleks (Kibler, 2006).   

Core stability exercise, menurut Stevens et al. (2006), dirancang 

untuk meningkatkan fungsi otot-otot yang diyakini mengatur stabilitas 

trunk dan ketika otot-otot yang berfungsi secara optimal, mereka akan 

melindungi tulang belakang dari trauma. Hicks et al. (2005), menyatakan 

bahwa tujuan dari latihan stabilisasi adalah untuk melatih pola motorik 

otot untuk meningkatkan stabilitas tulang belakang, dan mengurangi rasa 

sakit yang terkait. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 
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4.1.1 Ada pengaruh positif pemberian kinesio taping terhadap penurunan 

nyeri punggung bawah pada pengrajin gamelan di Desa Wirun, 

Mojolaban, Sukoharjo, 

4.1.2 Ada pengaruh positif pemberian core stability terhadap penurunan 

nyeri punggung bawah pada pengrajin gamelan di Desa Wirun, 

Mojolaban, Sukoharjo, 

4.1.3 Secara statistik, tidak ada perbedaan pengaruh pemberian kinesio 

taping dan core stability terhadap penurunan nyeri punggung 

bawah pada pengrajin gamelan di Desa Wirun, Mojolaban, 

Sukoharjo. Namun, secara empiris dapat dilihat bahwa pemberian 

Core Stability lebih mampu menurunkan nyeri punggung bawah 

pada pengrajin gamelan di Desa Wirun, Mojolaban, Sukoharjo 

daripada pemberian Kinesio Taping. 

4.2 Saran 

4.2.1 Bagi masyarakat pengrajin gamelan 

Masyarakat terutama yang sering duduk statis atau posisi 

yang kurang ergonomis pada waktu yang lama pada saat bekerja 

sebaiknya melakukan peregangan atau pemanasan terlebih dahulu 

sebelum memulai aktivitas serta diselingi istirahat atau peregangan 

sehingga dapat meminimalisir terjadinya nyeri punggung bawah. 

4.2.2 Bagi peneliti selanjutnya 

Hendaknya penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah 

sampel penelitian, waktu penelitian dan menambah metode-metode 

baru dalam mengatasi keluhan nyeri punggung bawah. 
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