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ABSTRAK 

Hernia Nukleus Pulposus (HNP) merupakan turunnya kandungan annulus 

fibrosus dan diskus intervertebralis lumbal pada spinal canal, dimana bantakan 

lunak ruas-ruas tulang belakang mengalami tekanan dan pecah sehingga terjadi 

dan terjepitnya urat-urat syaraf yang melalui tulang belakang dan dapat diberikan 

terapi Stimulus Kutaneus Slow Stroke Back Massage. Teknik terapi Stimulus 

Kutaneus Slow Stroke Back Massage dapat menurunkan nyeri. Tujuan dilakukan 

studi kasus ini adalah untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada 

pasien yang mengalami Hernia Nukleus Pulposus (HNP). Jenis penelitian ini 

adalah deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus. Subyek 

dalam studi kasus ini adalah satu orang pasien Hernia Nukleus Pulposus (HNP). 

Hasil studi kasus ini menunjukkan bahwa pengelolaan asuhan keperawatan pada 

pasien Hernia Nukleus Pulposus (HNP) dalam pemenuhan kebutuhan aman dan 

nyaman dengan masalah nyeri yang dilakukan tindakan keperawatan dengan 

keluhan nyeri punggung, dengan diagnosis nyeri akut berhubungan dengan agen 

cedera fisik, dilakukan intervensi pemijatan (I. 08251), memberikan teknik terapi 

Stimulus Kutaneus Slow Stroke Back Massage selama 3 hari dilakukan 2 kali 

dalam sehari dan durasi 3-10 menit berturut-turut,  didapatkan hasil terjadi 

penurunan nyeri dari skala 6 menjadi skala 2. Tindakan terapi Stimulus Kutaneus 

Slow Stroke Back Massage pada pasien Hernia Nukleus Pulposus (HNP) untuk 

menurunkan nyeri pada punggung. 

Kata Kunci : HNP, nyeri akut, Stimulus Kutaneus Slow Stroke Back Massage 
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PENDAHULUAN 

Hernia Nukleus Pulposus (HNP) 
merupakan suatu keadaan dimana terjadi 

penonjolan pada discus intervertrebalis 

ke dalam kanalis vertebralis atau 
nukleus pulposus yang terlepas sebagian 

tersendiri di dalam kanalis vertebralis 
(Candra, 2008) 

.Hernia Nukleus Pulposus 

(HNP) termasuk dalam sepuluh penyakit 

prevalensi tinggi di dunia. Berdasarkan 
jenis kelamin, prevalensi pasien dengan 

Hernia Nukleus Pulposus (HNP) pada 

laki-laki lebih tinggi sebesar 9,64% 
daripada perempuan sebesar 8,70% (Vos 
et al, 2010) 

Di Indonesia menunjukkan 

prevalensi berdasarkan diagnosis atau 

gejala Hernia Nukleus Pulposus (HNP) 

menurut Riskesdas tahun 2013 adalah 
24,7%. Data prevalensi Hernia Nukleus 

Pulposus (HNP) di Jawa Tengah 

menunjukkan 40%, pada laki-laki 18,2% 
dan perempuan 13,6% (Maliawan S, 
2009) 

Gejala utama yang muncul dari 

Hernia Nukleus Pulposus (HNP) adalah 

rasa nyeri di punggung bawah disertai 

otot-otot di sekitar lesi dan nyeri tekan. 
Hernia Nukleus Pulposus (HNP) terbagi 

atas Hernia Nukleus Pulposus (HNP) 

sentral dan lateral. Hernia Nukleus 
Pulposus (HNP) sentral akan 

menimbulkan paraparesis flasid, 

parestesia dan retensi urine. Sedangkan 

Hernia Nukleus Pulposus (HNP) lateral 
bermanifestasi pada rasa nyeri dan nyeri 

tekan yang terletak pada punggung 

bawah, di tengah-tengah area bokong 
dan betis, belakang tumit, telapak kaki. 

Kekuatan ekstensi jari kelima kaki 

berkurang dan reflex achiller negative. 
Pada Hernia Nukleus Pulposus (HNP) 

lateral L5-S1 rasa nyeri dan nyeri tekan 

didapatkan di punggung bawah, bagian 

lateral pantat, tungkai bawah bagian 
lateral, dan di dorsum pedis. Kelemahan 

pada pergelangan kaki, ekstensi ibu jari 
kaki (Setyanegara, 2014). 

Hernia Nukleus Pulposus (HNP) 

merupakan gangguan, dimana bantalan 

lunak dimana ruas-ruas tulang belakang 
mengalami tekanan dan pecah sehingga 

terjadi penyempitan dan terjepitnya urat-

urat saraf yang melalui tulang belakang 

sehingga timbul rasa nyeri. Rasa nyeri 
yang dikeluhkan pasien dapat diberikan 

penatalaksaan secara farmakologi dan 
non farmakologi.  

Peran perawat dalam mengatasi 

nyeri dengan farmakologi yaitu 
kolaborasi dengan pihak medis dalam 

pemberian analgesik atau obat 

penghilang rasa sakit. Penatalaksanaan 

secara non farmakologi dapat dilakukan 
dengan cara teknik relakasasi nafas 

dalam, relaksasi progresif, distraksi 

terapi musik, bimbingan imaginasi, 
distraksi, sentuhan terapiutik, dan terapi 

massage stimulus kutaneus (Blacks dan 
Hawks, 2009). 

Peran perawat dalam mengatasi 

nyeri dengan farmakologi yaitu 

kolaborasi dengan pihak medis dalam 
pemberian analgesik atau obat 

penghilang rasa sakit. Penatalaksanaan 

secara non farmakologi dapat dilakukan 
dengan cara teknik relakasasi nafas 

dalam, relaksasi progresif, distraksi 

terapi musik, bimbingan imaginasi, 
distraksi, sentuhan terapiutik, dan Terapi 

Stimulus Kutaneus Slow Stroke Back 
Massage (Blacks dan Hawks, 2009). 

Salah satu langkah sederhana 

dalam upaya menurunkan nyeri dengan 

menggunakan Terapi Stimulus Kutaneus 
Slow Stroke Back Massage. Terapi 

Stimulus Kutaneus Slow Stroke Back 

Massage dilakukan untuk tehnik sensori 
yang mempengaruhi aktifitas sistem 

saraf otonom. Terapi Stimulus Kutaneus 

Slow Stroke Back Massage sebagai 

pilihan untuk mengatasi Hernia Nukleus 
Pulposus (HNP) karena terapi massage 



sudah mulai dikembangkan di Indonesia 

pada kasus Hernia Nukleus Pulposus 

(HNP) dan menunjukkan angka 30% 
dalam menurunkan intensitas nyeri 
(Sumartini, 2008). 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian  ini adalah 
diskriptif dengan menggunakan metode 

pendekatan studi kasus. Studi kasus ini 

dilakukan untuk mengetahui gambaran 

asuhan keperawatan pada pasien Hernia 
Nukleus Pulposus (HNP) dalam 

pemenuhan kebutuhan aman dan 
nyaman. 

Subjek dalam studi kasus ini adalah 

satu orang pasien Hernia Nukleus 
Pulposus (HNP) dalam pemenuhan 

kebutuhan aman dan nyaman. Tempat 

penelitian di ruang Flamboyan 10 

RSUD Dr. Moewardi pada tanggal 17 
Februari 2019 sampai 23 Februari 2020. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengkajian 

diperoleh data pasien mengeluh nyeri di 
bagian punggung karena pasien 

mengalami salah posisi tidur selama tiga 

bulan dan akibat dari salah posisi tidur 

pasien mengeluh nyeri pada punggung. 
Pasien mengeluh tidak nyaman karena 

keadaanya yang membuat sulit untuk 

melakukan aktivitas. Dari hasil 
pengkajian didapatkan data objektif 

pasien terlihat tegang, pasien menahan 

nyeri pada punggung, kemudian hasil 
pemeriksaan tanda-tanda vital 

didapatkan tekanan darah 130/80 

mmHg, nadi 89 x/menit, pernafasan 24 
x/menit, suhu 360C. 

Hasil dari data pengkajian 

observasi yang diperoleh maka penulis 
melakukan analisa data dan 

merumuskan diagnosis keperawatan 

pada tanggal 22 Februari 2020 yang 
didapatkan hasil data subjektif, p : 

pasien mengatakan nyeri pada saat 

melakukan aktivitas dan nyeri pada 

punggung saat melakukan gerak, q : 

pasien mengatakan nyeri seperti ditusuk-

tusuk, r : pasien mengatakan nyeri 
dirasakan pada bagian punggung, s : 

skala nyeri 6, t : pasien mengatakan 

nyeri berlangsung selama 10-15 menit 
kemudian berhenti 5 menit, kemudian 

muncul kembali. Sedangkan objektifnya 

pasien tampak meringis, pasien tampak 

bersikap waspada menghindari nyeri, 
pasien tampak gelisah, pasien tampak 

pucat karena sulit tidur, nafsu makan 

pasien berubah menjadi berkurang, 
berfokus pada diri sendiri. Dari data-

data tersebut maka dapat dirumuskan 

diagnosis keperawatan yaitu nyeri akut 
berhubungan dengan agen cedera fisik. 

Berdasarkan tujuan dan kriteria 

hasil tersebut kemudian penulis 
menyusun intervensi keperawatan 

berdasarkan SDKI yaitu yang pertama 

manajemen nyeri (I. 08238) yang berupa 
pertama observasi : lakukan identifikasi 

nyeri (lokasi, karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas, intensitas nyeri), 
lalukan identifikasi skala nyeri, lakukan 

identifikasi pengetahuan dan keyakinan 

tentang nyeri, monitor keberhasilan 

terapi komplementer yang sudah 
diberikan, monitor efek samping 

penggunaan analgesik, yang 

keduaterapeutik : berikan tekhnik non 
farmakologis untuk mengurangi rasa 

nyeri (terapi pijat, kompres hangat, 

terapi bermain), kontrol lingkungan 

yang memperberat rasa nyeri (suhu 
ruangan, pencahayaan, kebisingan), 

fasilitasi istirahat dan tidur, 

pertimbangkan jenis dan sumber nyeri 
dalam pemilihan strategi meredakan 

nyeri, yang ketiga edukasi : jelaskan 

penyebab, periode, dan pemicu nyeri, 
jelaskan stratei meredakan nyeri, 

anjurkan memonitor nyeri secara 

mandiri, anjurkan menggunakan 

analgesik secara cepat, ajarkan tekhnik 
non farmakologis untuk mengurangi 

rasa nyeri, yang keempat kolaborasi 
yaitu kolaborasi pemberian analgesik. 



Berdasarkan intervensi yang 

telah direncanakan penulis melakukan 

implementasi pada diagnosis nyeri akut 
berhungan dengan agen cedera fisik 

selama 3x24 jam, penulis melakukan 

tindakan keperawatan pada Tn. I 
perawat melakukan pengkajian terhadap 

pasien dengan respon subjektif pasien 

mengatakan tidak nyaman dengan 

keadaanya, p : pasien pasien 
mengatakan nyeri pada saat gerak, q : 

pasien mengatakan nyeri seperti ditusuk-

tusuk, r : pasien mengtakan nyeri di 
bagian punggung, s : skala nyeri 6, t : 

pasien mengatakan nyeri hilang timbul 

dan respon objektif pasien tampak 
gelisah, pasien tampak pucat, pasien 

tampak menahan kesakitan karena nyeri, 

TD : 120/80 mmHg, N : 89 x/menit, RR 

: 24 x/menit, S : 36,50C. Pada pukul 
10.00 WIB mengedukasi pasien dan 

mengontrak waktu untuk pemberian 

terapi Stimulus Kutaneus Slow Stroke 
Back Massage dengan respon subyektif 

pasien mengatakan bersedia dilakukan 

tindakan pemberian terapi dan respon 

objektif pasien tampak mengerti saat 
dijelaskan terapi tersebut sampai hari ke 
3. 

 Hasil evaluasi pada diagnosa 

nyeri akut berhubungan dengan agen 

cedera fisik teratasi, : p : pasien 
mengatakan nyeri berkurang saat gerak 

tidak seperti hari sebelumnya, q : pasien 

mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk 

berkurang, r : pasien mengatakan nyeri 
dibagian punggung hilang, s : skala 

nyeri 2, t : pasien mengatakan nyeri 
hilang timbul menghilang. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Pengelolaan asuhan 

keperawatan pada pasien Hernia 

Nukleus Pulposus (HNP)  masalah 
keperawatan nyeri akut beruhubungan 

dengan agen cedera fisik tindakan yang 

dilakukan adalah pemberian terapi 

massage stimulus kutaneus dengan 
durasi 2 kali dalam sehari dalam waktu 

3-10  menit selama 3 hari didapatkan 

hasil terjadi penurunan nyeri dari skala 6 

menjadi 2. Rekomendasi tindakan terapi 
Stimulus Kutaneus Slow Stroke Back 

Massage efektif dilakukan pada pasien 
Hernia Nukleus Pulposus (HNP). 
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