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Tujuan : Penelitian ini untuk mengetahui intervensi ESWT dan peregangan 
ligamen carpi tranversum lebih baik dari pada ultrasound dan peregangan 
ligamen carpi tranversum  dalam menurunkan disabilitas wrist kasus Carpal 
Tunnel Syndrome di Rumah Sakit Khusus Bedah Halmahera Siaga pada bulan 
September 2014 sampai Desember 2014. 
Sampel 20 orang yang diambil secara purpose sampling kemudian dibagi kedalam 
dua kelompok, yaitu kelompok perlakuan I dengan jumlah sampel 10 orang 
sedangkan kelompok perlakuan II dengan jumlah sampel 10 orang. Metode : 
penelitian yang bersifat quasi eksperimen. Pada kelompok intervensi I dengan 
Ultrasound dan Peregangan Ligamen carpi tranversum sedangkan kelompok 
intervensi II dengan intervensi ESWT dan Peregangan Ligamen carpi tranversum. 
Alat ukur yang digunakan untuk mengukur disabilitas wrist adalah WHDI (Wrist 
and Hand Disability Index). Untuk uji normalitas menggunakan analisa statistic 
Shapiro Wilk dan uji Homogenitas Sampel dengan Lavene’s test. Hasil : Adapun 
hasil uji hipotesis dengan menggunakan  uji Wilcoxon pada kelompok perlakuan I 
dengan intervensi ultrasound dan peregangan ligamen ditemukan ada perbedaan 
penurunan disabilitas wrist yang signifikan antara sebelum dan sesudah intervensi 
dengan hasil p=0.005 (p<0.05). Pada kelompok perlakuan II dengan intervensi 
ultrasound dan peregangan ligamen ditemukan ada perbedaan penurunan 
disabilitas wrist yang sangat bermakna antara sebelum dan sesudah intervensi 
dengan hasil p=0.001 (p<0.05). Sedangkan uji kompatibilitas menggunakan uji U 
mann whitney untuk membandingkan selisih penurunan disabilitas wrist 
didapatkan nilai p = 0,007 dimana p<0,05. Sehingga perlakuan II lebih baik dari 
pada perlakuan I.Kesimpulan : Intervensi ESWT dan peregangan ligamen lebih 
baik dari pada  ultrasound dan peregangan ligamen dalam menurunkan disabilitas 
wrist kasus carpal tunnel syndrome. 
Kata Kunci : Carpal Tunnel Syndrome, Ultrasound, ESWT dan peregangan 
ligamen carpi tranversum. 


