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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KONDISI  
LOW BACK PAIN MIOGENIK  

DI RSUD BOYOLALI  
 

(Hanung Priyambodo, 2008, 76 halaman) 
 
 

RINGKASAN 
 

 
 
Nyeri punggung bawah miogenik berhubungan dengan stress/strain otot 

punggung, tendon, ligament yang biasanya ada bila melakukan aktivitas sehari-
hari berlebihan. Nyeri barsifat tumpul, intensitas bervariasi seringkali menjadi 
kronik, dapat terlokalisir atau dapat meluas ke sekitar glutea. Nyeri ini tidak 
disertai dengan hipertensi, parestesi, kelemahan atau defisit neorologis. Bila batuk 
atau bersin tidak menjalar ke tungkai (Paliyama, 2003). Hal ini mengakibatkan 
terjadinya permasalahan kapasitas fisik berupa nyeri pada punggung bawah, 
penurunan LGS dan penurunan kekuatan otot fleksor dan ekstensor punggung 
bawah.Untuk mengetahui seberapa besar permasalahan yang timbul perlu 
dilakukan pemeriksaan, misalnya untuk nyeri dengn VDS,penurunan LGS dengan 
midline, penurunan kekuatan otot dengan MMT. Dalam mengatasi permasalahan 
tersebut modalitas IR Massage dan william flrxi dapat diperoleh adanya 
penurunan nyeri, peningkatan kekuatan otot,, peningkatan LGS, peningkatan 
kekuatan otot . 

Penelitian Karya Tulis ini menggunakn metode studi kasus dengan 
pelaksanaan terapi sebanyak enam kali. Adapun hasil setelah dilaksanakan terapi 
selama enam kali adalah sebagai berikut: nyeri gerak dari T1 = 5 dan T6 = 4, nyeri 
tekan = 4 dan T6 = 2, nyeri diam = 3 dan T6 = 1. Kekuatan otot pada punggung 
bawah dari T1 = fleksi trunk 3  ekstensi trunk 3, menjadi T6 =fleksi trunk 4, 
ekstensor trunk, 4. LGS pada trunk, fleksi T1 = 46 cm menjadi T6 = 48 
cm,.ekstensi trunk T1 =  37  cm menjadi T6 = 38 cm, slide fleksi kanan T1 = 45 cm 
menjadi T6 = 43 cm,  slife fleksi kiri T1 =46 cm,menjadi T6 = 44 cm. Dalam 
mengurangi masalah-masalah yang timbul, fisioterapi dengan modalitas Terapi IR 
massage,dan william flexi dapat mengurangi nyeri ,meningkatkan LGS dan 
meningkatkan kekuatan otot sehingga pasien dapat kembali beraktifitas seperti 
sebelumnya.  
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J 100 050 040 
 

ABSTRAK 
 

Nyeri punggung bawah miogenik berhubungan dengan stress/strain otot 
punggung, tendon, ligament yang biasanya ada bila melakukan aktivitas sehari-
hari berlebihan. Nyeri barsifat tumpul, intensitas bervariasi seringkali menjadi 
kronik, dapat terlokalisir atau dapat meluas ke sekitar glutea. Nyeri ini tidak 
disertai dengan hipertensi, parestesi, kelemahan atau defisit neorologis. Bila batuk 
atau bersin tidak menjalar ke tungkai (Paliyama, 2003). Hal ini mengakibatkan 
terjadinya permasalahan kapasitas fisik berupa nyeri pada punggung bawah, 
penurunan LGS dan penurunan kekuatan otot fleksor dan ekstensor punggung 
bawah, 

Untuk memberikan penanganan yang efektif dan efisien, maka dilakukan 
suatu penatalaksanaan fisioterapi atau proses fisioterapi yang diadakan serta 
dokumentasi. Penelitian karya tulis ini menggunakan studi kasus dengan 
pelaksanaan terapi sebanyak enam kali. Pelaksanaan meliputi segala tindakan 
fisioterapi yaitu pemeriksaan nyeri dengan VDS, penurunan kekuatan otot dengan 
MMT, penurunan LGS dengan midline dan pemeriksaan kemampuan fungsi 
dengan Skalla Jette. Hal yang dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut 
dapat digunakan modalitas berupa IR( infra red ) massage, Terapi Latihan william 
exercise.Tujuan dari modalitas tersebut yaitu menurunkan nyeri pada pinggamg 
bawah, penurunan LGS, peningkatan kekuatan otot 
 
Kata kunci:  low Back Paint mio genik , VDS, LGS, MMT.  



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pembangunan kesehatan hakekatnya adalah menyelenggarakan upaya 

kesehatan, untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk, demi 

terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan kesehatan 

yang berkesinambungan berjalan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang semakin maju, hal ini juga berpengaruh terhadap upaya 

pelayanan kesehatan. Adapun upaya pelayanan kesehatan pada masyarakat 

tersebut yang diatas meliputi, peningkatan kesehatan (promotif), upaya 

pencegahan (preventif) pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) ( Depkes 

RI, 1999 ).  Arah kebijaksanaan dalam bidang kesehatan yang diamanatkan 

dalam ketetapan MPR R.I. No. IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999/2004 salah 

satunya adalah meningkatkan mutu  sumber daya manusia dan lingkungan yang 

saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan 

prioritas peningkatan kesehatan, pencegahan, pemulihan dan rehabilitasi sejak 

pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut (Menkes, 2002). 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Semakin majunya perkembangan jaman, persaingan dalam segala bidang 

semakin ketat. Untuk mampu mengikuti persaingan yang semakin ketat 

dibutuhkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu dan 

produktifitas kerja yang baik. SDM cukup berkualitaspun jika mengalami masalah 
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kesehatan dapat menurunkan produktifitas kerja. Salah satu masalah kesehatan 

yang bisa mempengaruhi menurunnya produktifitas kerja adalah nyeri punggung 

bawah. 

Nyeri punggung bawah adalah nyeri yang dirasakan didaerah punggung 

bawah , dapat merupakan nyeri lokal (inflamasi), maupun nyeri radikuler atau 

keduanya. Nyeri yang berasal dari punggung bawah dapat berujuk kedaerah lain 

atau sebaliknya yang berasal dari daerah lain dirasakan di daerah punggung 

bawah/refered pain (Meliala et al, 2002). 

Nyeri punggung bawah miogenik adalah suatu pengalaman sensorik dan 

emosional yang tidak menyenangkan di daerah antara vertebra torakal 12 sampai 

dengan bagian bawah pinggul atau lubang dubur Yang timbul akibat adanya 

potensi kerusakan ataupun adanya kerusakan jaringan antara lain : dermis 

pambuluh darah, fasia, muskulus, tendon, kartilago, tulang ligament, intra 

artikuler meniscus, bursa (Paliyama, 2003). Sindroma Miofasial merupakan 

bagian terbesar dalam kasus nyeri pinggang. Diagnosa sindroma ini didasarkan 

pada anamnesis yang teliti, kemungkinan adanya trauma atau penggunaan 

berlebihan dan pemeriksaan sistemik dengan memperhatikan anatomi-fungsional 

otot tubuh (Kuswantoro et al, 1987). 

Insiden secara keseluruhan pria dan wanita sama tetapi setelah usia 60 

tahun wanita lebih banyak oleh karena terjadinya osteoporosis. Kasus Nyari 

Punggung Bawah (NPB) di Amerika Serikat memerlukan biaya lebih dari $ 16 

Bilyun pertahun. Prevalensi umur terbanyak antara usia 55 – 64 tahun. Di Rumah 

sakit Dr. Kariadi Semarang, pasien baru yang berkunjung di Divisi Rehabilitasi 
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Medik selama Januari – Desember 1995 sebanyak 1327 terdapat 276 orang (20 %) 

dengan keluhan NPB dengan 5 orang harus menjalani operasi dan 9 orang 

(3,04%) mengalami keterbatasan aktifitas sehari-hari / ADL. Pada tahun 2002 

didapatkan 52 penderita nyeri punggung bawah dari pasien baru yang berkunjung 

di Instalasi Rehabilitasi Medik (Paliyama, 2003). 

Fisioterapi dalam hal ini memegang peranan untuk mengembalikan dan 

mengatasi gangguan impairment dan activity limitation sehingga pasien dapat 

beraktivitas kembali. Untuk mengatasi masalah Pada nyeri punggung bawah 

miogenik dapat digunakan modalitas fisioterapi seperti : Terapi panas antara lain 

Hot pack, Short Wave Diathermy (SWD), Micro Wafe Diathermy (MWD), IR. 

Terapi dingin yaitu antara lain Cold pack, kompres dingin dan Massage es. Terapi 

listrik antara lain Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS), 

interferensi (IF), dyadinamis. Terapi manipulasi atau stretching, Massage. Terapi 

latihan : William Flexion Exercise dan Mc Kanzie. 

Karena adanya keterbatasan dalam berbagai hal, maka pembahasan 

penanganan nyeri punggung bawah miogenik selanjutnya hanya dengan 

menggunakan Diatermi Gelombang Pendek IR, Massage dan William Flexion 

Exercise. William Flexion Exercise untuk penguluran otot ekstensor daerah 

punggung dan penguatan otot-otot daerah abdomen sehingga ketegangan otot 

dapat menurun akibatnya nyeri dapat berkurang (Basmajian, 1987). 
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B. Rumusan Masalah 

Pada kondisi nyeri punggung bawah akibat miogenik, penulis dapat 

merumuskan masalah yaitu: 1) Apakah IR, Massage dan Terapi latihan 

mengurangi nyeri pada kasus nyeri punggung bawah miogenik? 2) Apakah IR 

,Massage dan Terapi latihan dapat  menambah LGS pada kondisi nyeri punggung 

bawah miogenik 3) Apakah IR, Massage dan Terapi latihan dapat meningkatkan 

kekuatan otot-ototpunggung bawah miogenik?  

 

C. Tujuan Masalah 

Tujuan   yang inggin dicapai   dalam  penulisan  Karya  tulis ilmiah  ini  adalah: 

1. Tujuan  umum 

Untuk mengetahui pendekatan fisioterapi pada problem kapasitas fisik dan  

kemampuan fungsional  pada kondisi low back pain   miogenik. 

2 Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui apakah manfaat IR, Massage dan William Flexi 

Exercise terhadap pengurangan nyeri pada punggung bawah miogenik 

b. Untuk mengetahui apakah manfaat IR, Massage dan William Flexion 

Exercise terhadap peningkatan lingkup gerak sendi. 

c. Untuk mengetahui apakah manfaat  IR, Massage dan William Flexion 

Exercise terhadap peningkatan kekuatan otot. 

 

D. Manfaat 

Dalam penulisan ini penulis berharap akan bermanfaat bagi : 



 5 

1. Bagi Penulis 

Berguna dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

mempelajari, mengidentifikasi masalah, menganalisa dan mengambil satu 

kesimpulan, menambah pemahaman penulis tentang penatalaksanaan 

fisioterapi pada kondisi Low Back Pain miogenik serta mengetahui manfaat 

yang dihasilkan IR, Massage dan terapi latihan dengan William Flexion 

Exercise dalam mengurangi  nyeri, meningkatkan lingkup gerak sendi dan 

kekuatan otot pada kondisi low back pain karena miogenik. 

2. Bagi Institusi 

Dapat berfungsi bagi institusi-institusi kesehatan agar dapat lebih 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemampuan dalam mempelajari, 

menganalisa dan mengambil suatu kesimpulan tentang kasus-kasus low back 

pain yang banyak ditemui di masyarakat sehingga dapat memberi terapi pada 

kasus tersebut agar dapat di tangani dengan baik dan benar. 

3. Bagi Masyarakat 

Untuk memberi dan menyebarluaskan informasi bagi masyarakat 

luas tentang kasus low back pain karena miogenik serta memperkenalkan 

peran fisioterapi dalam menangani kasus tersebut, sehingga masyarakat 

mengetahui upaya-upaya pencegahannya. 

4. Bagi Tenologi 

Menambah wawasan tentang ilmu pengetahuan cara 

mengaplikasikan IR, Massage dan William flexion exercise untuk menambah 

mengurangi permasalahan pada kondisi low back pain karena miogenik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Diskripsi Kasus 

 1. Definisi  

Nyeri punggung bawah miogenik adalah suatu pengalaman sensorik dan 

emosional yang tidak menyenangkan di daerah antara vertebra torakal 12 sampai 

dengan bagian bawah pinggul atau lubang dubur. Yang timbul akibat adanya 

potensi kerusakan ataupun adanya kerusakan jaringan antara lain: dermis 

pambuluh darah, facia, muskulus, tendon, cartilago, tulang ligament, intra 

artikuler meniscus, bursa (Paliyama, 2003). 

Nyeri punggung bawah miogenik berhubungan dengan stress/strain otot 

punggung, tendon, ligament yang biasanya ada bila melakukan aktivitas sehari-

hari berlebihan. Nyeri barsifat tumpul, intensitas bervariasi seringkali menjadi 

kronik, dapat terlokalisir atau dapat meluas ke sekitar glutea. Nyeri ini tidak 

disertai dengan hipertensi, parestesi, kelemahan atau defisit neorologis. Bila batuk 

atau bersin tidak menjalar ke tungkai (Paliyama, 2003) 

 2. Anatomi Fungsional 

 a. Strukrur tulang vertebra lumbal 

 Tulang vertebra lumbal tersusun 5 vertebra yang bersendi satu sama lain 

yang berperan penting dalam menjalankan fungsinya untuk menyangga tubuh dan 

alat gerak tubuh. Susunan tulang vertebra secara umum terdiri dari corpus, arcus, 

dan foramen vertebra. 

 

6 
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Keterangan gambar 2.1 

1. Vertebra cervicalis I – VII 

2. Vertebra thoracalis I – XII 

3. Vertebra lumbalis I – V 

4. Osc. Sacrum 

5. Oss. Coccygae 

6. Atlas 

7. Axis  

8. Vertebra prominens  

9. Foramen intervertebralis  

10. Promotorium 
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Gambar 2.1 

Tulang belakang dilihat dari lateral dan anterior (Putz, 1995) 
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Keterangan gambar 2.2 (a) 

1. Processus spinosus 

2. Processus tranversus 

3. Processus articularis superior 

4. Incisura vertebralis superior 

5. Corpus vertebra 

6. Incisura vertebralis inferior 

 

Keterangan gambar 2.2. (b). 

1. Processus spinosus  

2. Processus articularis inferior 

3. Processus articularis superior 

4. Processus tranversus 

5. Incisura vertebralis superior 

6. Foramen vertebrae 
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Gambar 2.2 
Vertebra lumbal (a) dilihat dari depan ; (b) dilihat dari belakang  

(Carola, 1990) 
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1) Korpus 

Merupakan bagian terbesar dari vertebra, berbentuk silindris yang 

mempunyai beberapa facies (dataran) yaitu : facies anterior berbentuk konvek dari 

arah samping dan konkaf dari arah cranial ke caudal. Facies superior berbentuk 

konkaf pada lumbal 4-5 (Kapandji, 1990). 

2) Arcus 

Merupakan lengkungan simetris di kiri-kanan dan berpangkal pada korpus 

menuju dorsal pangkalnya disebut radik arcus vertebra dan ada tonjolan ke arah 

lateral yang disebut procesus spinosus (Susilowati, dkk, 1993). 

3) Foramen vertebra 

Merupakan lubang yang besar yang terdapat diantara corpus dan arcus 

bila dilihat dari columna vetebralis, foramen vetebra ini membentuk suatu saluran 

yang disebut canalis vetebralisalis, yang akan terisi oleh medula spinalis 

(Susilowati, dkk, 1993). 

b. Diskus intervertebralis 

1) bagian dalam disebut nukleus pulposus merupakan bahan gelatinosa 

dengan sifat daya pengikat air yang kuat karena mengandung 88% air, (2) bagian 

tepi disebut annulus fibrosus yang terdiri dari atas serabut-serabut kolagen yang 

tersusun konsentrasi dan fibrikartilago yang berbeda dalam keterangan oleh 

nukleus pulposus (Platzer, 1992) 

Merupakan struktur elastis diantara korpus vertebra. Struktur diskus 

bagian dalam disebut nucleus pulposus, sedangkan bagian tepi disebut anulus 

fibrosus. Diskus berfungsi sebagai bantalan sendi antara korpus yang berdekatan 
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sebagai shock breaker pada berbagai tekanan dalam menumpu berat badan 

(Kapandji, 1990). 

c. Stabilitas 

Stabilitas pada vertebra ada dua macam yaitu stabilisasi pasif dan 

stabilisasi aktif. Untuk stabilisasi pasif adalah ligament yang terdiri dari : (1) 

ligament longitudinal anterior yang melekat pada bagian anterior tiap diskus dan 

anterior korpus vertebra, ligament ini mengontrol gerakan ekstensi, (2) ligament 

longitudinal posterior yang memanjang dan melekat pada bagian posterior dikcus 

dan posterior korpus vertebra. Ligament ini berfungsi untuk mengontrol gerakan 

fleksi, (3) ligament flavum terletak di dorsal vertebra di antara lamina yang 

berfungsi melindungi medulla spinalis dari posterior, (4) ligament tranfersum 

melekat pada tiap procesus tranversus yang berfungsi mengontrol gerakan fleksi. 

Sedangkan yang berfungsi untuk stabilisasi aktif adalah adalah otot-otot 

yang berfungsi untuk penggerak lumbal yang terletak di sebelah anterior, lateral 

maupun posterior. Otot-otot disebelah anterior dan lateral, antara lain :  m. rektus 

abdominis, m. obliqus internus, m. psoas mayor, dan m. quadratus lumborum. 

Otot-otot di sebelah posterior Antara lain: m. longisimus thorakalis, m. 

iliocostalis. 
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Keteragan gambar 2.3: 

1. M. serratus anterior 

2. M. serratus posterior  

3. M. oblique ekstemus  

4. MM. Intercostal eksternus 

5. MM. Intercostal internus 

6. M. oblique ekstemus 

7. M. oblique internus 

8. M. piramidalis 

9. M. rectus abdominis 
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Gambar 2.3 

Otot Perut (Spaltecholz, 2000) 
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Keterangan gambar 2.4 

1. M.deltoid 

2. M. teres major 

3. M. infra spinatUs 

4. M. rhomboid major 

5. M. latissimus dorsi 

6. M. oblique eksternus 

7. M. thoracolumbar fascia 

8. M. trapezius 

 



 16 

 

Gambar 2.4  

Otot-otot punggung, tampak dorsal (Putz, R dan Pabst, R, 2000) 
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Keterangan gambar 2.5: 

1. M. oblique internus abdominis 

2. M. intertransversarii lateralis lumborum 

3. M. oblique eksternus abdominis 

4. Mm. Multifidi 

5. M. transversus abdominis 

6. M. quadratus lumborum, fascia 
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Gambar 2.5 

Otot-otot punggung (Spaltecholz, 1987) 
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d. Biomekanik vertebra lumbal 

Gerakan yang terjadi pada vertebra lumbal yaitu :  

1) Gerakan fleksi 

 Pengukuran lingkup gerak sendi dilakukan dengan menggunakan mid 

line. Data yang diambil dalam pengukuran ini adalah lingkup gerak sendi pada 

vertebra. Dalam pengukuran ini dilakukan dengan cara posisi pasien berdiri, 

kemudian terapis meletakkan mid line dengan patokan Vc7 dan Vs1 untuk 

gerakan fleksi-ekstensi. Pasien diminta melakukan gerakan fleksi-ekstensi dan 

diukur berapa selisih dari pengukuran dalam posisi normal. Pada orang normal 

selisih antara posisi normal dengan posisi fleksi atau ekstensi rata-rata sekitar 10 

cm atau 4 inci 

2) Gerakan lateral fleksi 

 Dengan otot penggerak m. obliqus internus abdominis, m. rektus 

abdominis (Hislop and Jaqueline, 1993). Untuk gerakan lateral fleksi, pengukuran 

dilakukan dengan meletakkan mid line pada jari tengah, kemudian ukur jarak 

normal (saat berdiri tegak) dari jari tengah sampai lantai. Setelah itu pasien 

diminta untuk melakukan gerak lateral fleksi kanan dan kiri, ukur jaraknya dari 

jari tengah sampai lantai, apakah ada perbedaan yang mencolok antara kanan dan 

kiri. Apabila ada perbedaan yang mencolok antara kanan dan kiri berati ada 

keterbatasan lingkup gerak sendi (LGS) pada salah satu sisi. 

Pemeriksaan lingkup gerak sendi fungsional dengan tes Schober’s  

Pemeriksaan ini menggunakan alat ukur midline dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah ada keterbatasan gerak lumbal dan evaluasi perkembangan terapi sesuai 
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kondisi penyakit.  Posisi pasien adalah berdiri. Cara pengukurannya yaitu tandai 

spina iliaka posterior superior. Dengan menggunakan midline, tandai 5 cm di 

bawah spina iliaka dan 10 cm di atas spina iliaka. Pasien menekuk pinggang ke 

depan, lalu ukur jarak kedua titik tersebut (pengukuran dimulai dari 15 cm). 

Pasien dikatakan normal bila jarak kedua titik lebih dari 20 cm, sedangkan pasien 

dikatakan tidak normal bila jarak kedua titik kurang dari 20 cm (Mosses, 2007). 

 
3. Etiologi 

Kelainan nyeri punggung bawah miogenik dapat disebabkan karena : 

a) Ketegangan otot  

Ketegangan otot dapat timbul disebabkan oleh sikap tegang yang konstan 

atau berulang-ulang pada posisi yang sama sehingga akan memendekan otot-otot 

yang akhirnya menimbulkan nyeri. Nyeri juga dapat timbul karena regangan yang 

berlebihan pada perlekatan otot terhadap tulang. 

b) Spasme / kejang otot  

Spasme / kejang otot disebabkan oleh gerakan yang tiba-tiba dimana 

jaringan otot sebelumnya dalam kondisi yang tegang / kaku / kurang pemanasan. 

Spasme otot ini memberi gejala yang khas, ialah dengan adanya kontraksi otot 

akan disertai rasa nyeri yang hebat. Setiap gerakan akan memperberat rasa nyeri 

sekaligus menambah kontraksi. Akan terjadi lingkaran suatu nyeri, kejang atau 

spasme dan ketidak mampuan bergerak. 

c) Defisiensi otot 

Defisiensi otot dapat disebabkan oleh kurangnya latihan sebagai akibat 

dari tirah baring yang lama maupun immobilisasi. 
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d) Otot yang hipersensitif 

e) Otot yang hipersensitif akan menciptakan satu daerah kecil yang 

apabila dirangsang akan menimbulkan rasa nyeri ke daerah tertentu. 

Daerah kecil tadi disebut sebagai noktah picu (trigger point). Dalam 

pemeriksaan klinik terhadap penderita nyeri punggung bawah (NPB), 

tidak jarang dijumpai adanya noktah picu ini. Titik ini bila ditekan 

akan menimbulkan rasa nyeri bercampur rasa sedikit nyaman 

(Harsono, 1996).  

4. Patologi 

Pada kondisi nyeri punggung bawah pada umumnya otot ekstensor lumbal 

lebih lemah dibanding otot fleksor, sehingga tidak kuat mengangkat beban. Otot 

sendiri sebenarnya tidak jelas sebagai sumber nyeri, tetapi muscle spindles jelas di 

inervasi sistem saraf simpatis. Dengan hiperaktifitas kronik, muscle spindles 

mengalami spasme sehingga mengalami nyeri tekan. Perlengketan otot yang tidak 

sempurna akan melepaskan pancaran rangsangan saraf berbahaya yang 

mengakibatkan nyeri sehingga menghambat aktivitas otot. (Soedomo, 2002). 

 
 5. Tanda dan Gejala 

 Tanda dan gejala nyeri punggung bawah akibat miogenik adalah onset/ 

waktu timbulnya bertahap, nyeri difus (setempat) sepanjang punggung bawah, 

tenderness pada otot-otot punggung bawah, lingkup gerak sendi (LGS) terbatas, 

tanda-tanda gangguan neurologis tidak ada (Kuntono, 2006). 
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 6. Prognosis 

Kelainan nyeri punggung bawah miogenik ini prognosisnya baik, 

umumnya sembuh dalam beberapa minggu jika dilakukan tindakan terapi secara 

dini (R.B. Wirawan, 2004). Strain otot membaik dengan mengendalikan aktifitas 

fisik. Tirah Baring sedikitnya 2 hari menunjukkan efektifitas dalam mengurangi 

nyeri punggung. Ketika nyeri berkurang, pasien dianjurkan untuk melakukan 

aktifitas fisik ringan, dan aktifitas mulai ditingkatkan setelah beberapa hari selama 

nyeri tidak bertambah (Mirawati, 2006). 

 

7. Diagnosis Banding 

 Selain miogenik, nyeri punggung bawah juga dapat disebabkan antara lain 

oleh : Hernia Nucleus Pulposus (HNP), lumbal spinal stenosis, spondylilisthesis, 

spondilosis dan sebagainya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan tentang penyakit-

penyakit tersebut sebagai pembanding timbulnya nyeri punggung bawah miogenik 

yaitu :  

a. HNP 

HNP adalah keluar/menonjolnya nucleus pulposus melalui annulus 

fibrosus kapsul (Calliet, 1981) adanya trauma langsung atau tidak langsung pada 

diskus intervertebralis akan menyebabkan kompresi hebat dan frakmentasi 

Nucleus ulposus sehingga anullus menjadi pecah bahkan dapat robek. Nucleus 

pulposus yang tertekan hebat akan mencari jalan keluar dan melalui robekan 

anullus fibrosus mendorong ligamentum longitudinal terjadilah hernia. Hal itu 

akan menyebabkan penyempitan jarak antara corpus vertebra, yang akhirnya akan 
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mengiritasi akar saraf yang masuk ke foramen intervertebralis sehingga timbul 

nyeri yang hebat, kadang – kadang menjalar ke tungkai. 

 b) Lumbal spinal stenosis 

 Spinal stenosis adalah penyempitan kanal spinal dengan kompresi saraf, 

dengan atau tanpa keluhan. Kelainan yang menyebabkan stenosis pada spinal 

adalah perubahan hypertrophic degenerative dari facet dan penebalan ligementum 

flavum. 

 c) Spondylolisthesis 

 Spondylolisthesis adalah kelainan yang disebabkan perpindahan ke depan 

(masuk; tergelincir) satu bodi vertebra terhadap vertebra di bawahnya. Tersering 

L4-L5.  

d) Spondylosis  

Spondylosis adalah kelainan degeneratif yang menyebabkan hilangnya 

suktur dan fungsi normal spinal. Walaupun peran proses penuaan adalah 

penyebab utama, lokasi dan percepatan degenerasi bersifat individual. Proses 

degeneratif pada regio cervical, thorak, atau lumbal dapat mempengaruhi discus 

intervertebral dan sendi facet (Kalim et al, 1996). 

 

B. Objek Yang  Dibahas 

 
 Problematik fisioterapi pada kasus nyeri punggung bawah miogenik 

terbagi dalam tiga hal, yaitu impairment, fungsional limitation, dan disability. 
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 1. Impairment 

 Problematik yang berkaitan dengan impairment yaitu adanya nyeri yang 

menyebabkan spasme otot-otot di daerah punggung bawah sehingga 

menyebabkan limitasi gerakan fleksi, ekstensi dan lateral fleksi, penurunan 

kekuatan otot karena kurangnya aktifitas, serta penurunan lingkup gerak sendi 

vertebra karena nyeri. 

 2. Fungsional limitation 

Fungsional limitation adalah gangguan pada tingkat aktifitas 

fungsionalnya yaitu berupa gangguan membungkukkan badan atau mengambil 

sesuatu di lantai, saat duduk atau berdiri lama karena nyeri. 

 3. Disability 

 Problematik yang berkaitan dengan disability adalah adanya gangguan 

dalam pekerjaannya dan sangat tergantung dengan aktifitas dan kehidupan sosial. 

Namun tidak semua individu menganggap sakit yang dirasakan pasien dianggap 

sebagai kecacatan sehingga tidak akan mengalami gangguan dengan disability 

atau kehidupan sosialnya. Contoh seseorang yang megalami gangguan berupa 

disability antara lain : 1) tidak dapat bekerja sama dengan teman seprofesinya 

dalam hal pekerjaan, 2 )tidak dapat ikut aktif  berpartisipasi dalam kerja bakti. 

 

C. Rencana Teknologi Intervensi Fisioterapi 

 Teknologi Fisioterapi yang digunakan ialah Infra Red (IR) Massage, terapi 

latihan   dengan metode William Fexion Exercise.  
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1. Sinar Infra Merah 

Sinar Infra Merah adalah pancaran gelombang elektromagnetik dengan 

panjang gelombang 7.700 Ao – 4.000.000 Ao yang digunakan untuk tujuan 

pengobatan berkisar antara 7.700 Ao  - 120.000 Ao atau 150.000 Ao (Amstrong) di 

mana panjang gelombang ini digolongkan menjadi 2 golongan yaitu : 

a. Gelombang Panjang (Non Penetrating) 

Panjang gelombang di atas 12.000 Ao–150.000 Ao, kedalaman 

penetrasinya sampai lapisan superfisial epidermis yaitu sekitar  0,5 mm. 

b. Gelombang Pendek (Penetrating) 

Panjang gelombang antara 7.700 Ao – 12.000 Ao, kedalaman dan 

penetrasinya sampai jaringan subcutan kira-kira 5 – 10 mm dan dapat 

mempengaruhi secara langsung terhadap pembuluh darah kapiler, pembuluh 

limfe, ujung-ujung saraf dan jaringan lain di bawah kulit. 

Generator Infra Merah pada dasarnya dapat digolongkan menjadi 2 yaitu : 

(1) Non luminous yang hanya mengandung IR saja, pengobatan ini sering disebut 

“IR radiation” dan (2) luminous di samping IR juga sinar “Visibel” dan 

ultraviolet, pengobatan sering disebut “radiasi panas”. Jika sinar ini diabsorbsi 

oleh kulit maka panas akan timbul pada tempat di mana sinar tersebut diabsorbsi 

sehingga dapat meningkatkan proses metabolisme, vasodilatasi pembuluh darah, 

rilexasi otot dan mengurangi (menghilangkan) rasa sakit. 

Disamping itu juga dapat berpengaruh terhadap pigmentasi, mengaktifkan 

kelenjar-kelenjar keringat bahkan destruksi jaringan. Apabila penyinaran 

diberikan menimbulkan temperatur cukup tinggi dan lama sehingga di luar 
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toleransi pasien. Oleh karena itu, pemberian Infra Merah ini harus disesuaikan 

dengan toleransi pasien. 

a. Efek Fisiologis dari Infra Merah 

Adalah peningkatan proses metabolisme, vasodilatasi, pembuluh darah, 

pigmentasi, pengaruh terhadap syaraf sensoris dengan pemanasan jaringan 

membentuk efek sedatif, pengaruh terhadap jaringan otot adalah untuk relaxasi 

serta mengaktifkan kelenjar keringat. 

b. Efek Terapeutik dari Sinar Infra Merah 

Adalah mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, meningkatkan suplay 

darah, relexasi otot dan menghilangkan sisa hasil metabolisme (Pauline, 1973) 

c. Indikasi dari Sinar Infra Merah 

1) Kondisi peradangan setelah subacute (kontusio, muscle strain, muscle 

sprain, trauma sinovitis 

2) .Arthritis (rheumatoid artitis, osteoarthritis, myalgia, lumbago,  

neuralgia, neuritis) 

3) Gangguan sirkulasi darah (troboangitisobliterans, tromboplebitis,              

raynold’s diseace) 

4) Penyakit kulit (folliculitis, furuncolosi, wound) 

5) Persiapan exercise dan Massage 

d. Kontra Indikasi dari Infra Merah 

1) Daerah yang infusiensi pada darah 

2) Gangguan sensibilitas kulit 

3) Adanya kecenderungan terjadinya pendarahan 

e. Waktu yang digunakan untuk terapi pada kondisi akut 10 – 15 menit, 

sedang untuk kondisi kronis diberikan selama 15 – 30 menit. 
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2. Massage 

a.  Stroking 

Stroking adalah manipulasi gosokan yang ringan dan halus dengan 

menggunakan seluruh permukaan tangan, sebaliknya diberikan dari dagu ke atas 

pelipis dan dari tengah dahi turun kebawah menuju ke telinga. Stroking ini harus 

dikerjakan dengan gentle dan menimbulkan rangsangan pada otot-otot wajah. 

b. Effleurage 

Effleurage adalah suatu pergerakan stroking dalam atau dangkal, 

effleurage pada umumnya digunakan untuk membantu pengembalian kandungan 

getah bening dan pembuluh darah di dalam ekstrimitas tersebut. Effleurage juga 

digunakan untuk memeriksa dan mengevaluasi area nyeri dan ketidak teraturan 

jaringan lunak atau peregangan kelompok otot yang spesifik. Effleurage 

menimbulakan efek yang bersifat rel 

c. Friction 

Friction atau tekanan dalam adalah untuk menggerakkan dan memisahkan 

jaringan lembut. Friction adalah memenuhi pergerakan ke serabut, seperti di 

dalam urat daging atau ligament, strukturnya: membujur atau gerak lingkar 

bertujuan untuk melepaskan kekakuan otot dan untuk mengurangi  kerusakan 

jaringan lunak. 

d. Vibration 

Vibration adalah gerakan getaran mengendurkan jaringan lembut atas dan 

tingkatkan peredaran. Vibration dapat menenangkan atau merangsang menurut 

intensitas dan kecepatan. Vibration pada umumnya digunakan pada otot yang 
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sangat lemah, gas dalam perut, atau luka sambungan spesifik (Hans W. Blaser, 

1988 ). 

Indikasi dan kontra indikasi pemberian massage 

a) Indikasi pemberian massage 

Beberapa kondisi yang merupakan indikasi pemberian massage antara 

lain: (1) kasus-kasus yang memerlukan relaksasi otot, (2) kasus oedem pada 

kondisi pasca operasi, (3) kasus perlengketan jaringan terutama pada kondisi 

pasca operasi, (4) kasus yang memerlukan perbaikan sirkulasi darah 

(Tappan,1998). 

b) Kontra indikasi pemberian massage 

Beberapa kondisi yang merupakan  kontra indikasi pemberian massage 

antara lain: (1) penyakit yang penyebarannya melalui kulit,limfe dan pembuluh 

darah, (2) daerah perdarahan, (3) daerah peradangan akut, (4) daerah dengan 

gangguan sensibilitas, (5) penyakit dengan gangguan system kekebalan tubuh, (6) 

penyakit dengan gangguan sirkulasi darah, seperti arhytmyacordis, 

thromboplebitis, atherosclerosis berat dan vena varicose berat (Tappan,1998). 

Efek Mekanis 

1) Membantu sirkulasi darah balik 

Gosokan yang dalam pada vena akan mengakibatkan tekanan vena 

menurun sehingga berakibat sirkulasi tekanan arteri naik yang berakibat sirkulasi 

darah menjadi lancar. 

2) Membantu sirkulasi cairan limfe 

Massage yang pelan dan ritmik dapat melaancarkan sirkulasi darah (arah 

gerakan selali menuju jantung). Massage juga membantu aliran pembuluh darah 

limfe tetapi dengan di tambah gerakan aktif. 
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3)  Straching jaringan 

Dengan dilakukan penekanan pada otot-otot tertentu, maka otot-otot 

tersebut akan terulur. 

4) Mencerai beraikan perlengketan jaringan 

Scar tissue (jaringan parut) akibat dari luka bakar dengan dilakukan 

Massage dengan tehnik friksin secara continyu pada jaringan sub cutan pada 

jaringan scar tissue akan membebaskan perlengketan jaringan tersebut. 

Efek fisiologis 

1) Menaikkan metabolisme 

 Kontraksi otot akan menaikkan metabolisme 

2) Mencegah vonestatik 

3. Terapi Latihan dengan William Fexion Exercise  

Dr. Paul William pertama kali memperkenalkan program latihan ini pada 

tahun 1937 untuk pasien dengan Low back pain (LBP) kronik sebagai respon atas 

pengamatan klinik dimana kebanyakan pasien yang pernah mengalami LBP 

dengan degenerasi vertebra hingga penyakit degeneratif discus 

(http//www.backtrainer.com).  

Latihan ini terdiri dari 6 bentuk gerakan yang dirancang untuk mengurangi 

nyeri punggung dengan memperkuat otot-otot yang memfleksikan lumbosacral 

spine terutama otot abdominal dan otot gluteus maksimus dan meregangkan 

kelompok otot ekstensor (Basmajian, 1978). 

 Bentuk-bentuk latihannya sebagai berikut :  
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a. William Flexion Exercise nomor 1  

Posisi awal : terlentang, kedua lutut menekuk dan kedua kaki rata pada 

permukaan matras. 

Gerakan :  pasian diminta meratakan pinggang dengan menekan 

pinggang ke bawah melawan matras dengan mengkontraksikan otot perut dan otot 

pantat. Setiap kontraksi ditahan 5 detik kemudian lemas, ulangi 10 kali. Usahakan 

pada waktu lemas pinggang tetap rata. 

b. William Flexion Exercise nomor 2 

Posisi awal : sama dengan nomor 1. 

Gerakan : pasien diminta mengkontraksikan otot perut dan 

memfleksikan kepala, sehingga dagu menyentuh dada dan bahu terangkat dari 

matras. Setiap kontraksi ditahan 5 detik, kemudian lemas, ulangi sebanyak 10 

kali. 

c. William Flexion Exercise nomor 3 

Posisi awal : sama dengan nomor 1 

Gerakan  : pasien diminta untuk memfleksikan satu lutut kearah dada 

sejauh mungkin, kemudian kedua tangan mencapai paha belakang dan menarik 

lututnya ke dada. Pada waktu bersamaan angkat kepala hingga dagu menyentuh 

dada dan bahu lepas dari matras, tahan 5 detik. Latihan diulangi pada tungkai 

yang lain, ulangi latihan sebanyak 10 kali. Kedua tungkai lurus naik harus 

dihindari, karena akan memperberat problem pinggangnya. 

d. William Flexion Exercise nomor 4 

Posisi awal : sama dengan nomor 1 
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Gerakan : pasien diminta untuk melakukan latihan yang sama 

dengan nomor 3, tetapi kedua lutut dalam posisi menekuk, dinaikkan ke atas dan 

ditarik dengan kedua tangn kearah dada, naikkan kepala dan bahu dari matras, 

ulangi 10 kali. Pada waktu menaikkan kedua tungkai ke atas sejauh mungkin ia 

rapat, baru ditarik dengan kedua tangan mendekati dada. 

e. William Flexion Exercise  nomor 5 

Posisi awal : exaggregated starter’s position 

Gerakan : kontraksikan otot perut dan gluteus maksimus serta 

tekankan dada ke paha, tahan 5 hitungan dan rileks. Frekuensi 10 kali / sesi, 

pertahankan kaki depan rata dengan lantai dan berat badan disangga oleh kaki 

bagian depan tungkai yang belakang. 

f. William Flexion Exercise nomor 6 

Posisi awal : berdiri menempel dan membelakangi dinding dengan 

tumit 10-15 cm di depan dinding, lumbal rata dengan dinding. 

Gerakan : satu tungkai melangkah ke depan tanpa merubah posisi 

lumbal pada dinding, tahan 10 hitungan dan rileks. Frekuensi 10 kali / sesi. Bila 

latihan terlalu berat, lamanya penahanan dapat dikurangi. 

Latihan William Flexion Exercise ini disamping efektif untuk nyeri 

punggung bawah, juga memperbaiki fleksibilitas otot-otot punggung dan sirkulasi 

darah yang membawa nutrisi ke discus intervertebralis (Basmajian, 1978). 
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BAB III 

RENCANA PENATALAKSANAAN STUDI KASUS 

 

Fisioterapi sebagai tenaga kesehatan profesional harus melakukan 

pemeriksaan terlebih dahulu sebelum melaksanakan suatu program terapi. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui masalah yang berhubungan dengan kondisi pasien, 

sehingga mempermudah kita menentukan diagnosis menentukan program terapi 

selanjutnya.  

 
A. Rencana Pengkajian Fisioterapi 

1. Pemeriksaan subyektf 

a. Anamnesis 

Anamnesis adalah pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab 

kepada pasien maupun dengan keluarga pasien. Anamnesis dapat dikelompokkan 

menjadi: 

1. Anamnesis umum 

Data yang dapat diperoleh dari anamnesis umum berupa keterangan 

tentang nama, umur, jenis kelamin, agama, hobi, pekerjaan, dan alamat pasien. 

2. Anamnesis khusus 

a. Keluhan utama 

 Ditanyakan untuk mengetahui keluhan pasien. Misalnya nyeri pada 

punggung bawah saat membungkuk, nyeri disertai kesemutan pada tungkai, 

menjalar sampai pada paha bagian belakang, dan lain-lain. 
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b. Riwayat penyakit sekarang 

Mencakup tentang keluhan pasien sehingga berupaya mencari pelayanan 

ke fisioterapi, tempat keluhan, kapan terjadinya, bagaimana kualitasnya, faktor 

yang memperberat atau memperingan, dan riwayat pengobatan. 

c. Riwayat penyakit dahulu 

 Berisikan tentang riwayat penyakit yang pernah dialami sebelum penyakit 

sekarang. Misalnya pernahkah dulu mengalami masalah dengan punggung, organ 

dalam, dan lain-lain. 

d. Riwayat keluarga 

Meliputi adakah anggota keluarga yang pernah mengalami penyakit 

serupa. 

e. Riwayat pribadi 

Berhubungan dengan hobi dan aktivitas sehari hari pasien yang  

memungkinkan munculnya berbagai keluhan pasien. 

3. Anamnesis sistem 

Dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya keluhan atau gangguan yang 

menyertai pada kepala, sistem kardiovaskuler, muskuloskeletal, respiratori, 

gastrointestinal, urogenital, dan persarafan.  

 
2. Pemeriksaan obyektif 

Pemeriksaan obyektif  yang dilakukan meliputi : 

a. Pemeriksaan vital sign 

Pemeriksaan vital sign meliputi : (1) tekanan darah, (2) denyut nadi,       

(3) pernafasan, (4) temperatur.  
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b. Inspeksi 

Inspeksi adalah pemeriksaan dengan cara melihat dan mengamati. Pada 

kondisi ini yang perlu diperhatikan meliputi adakah gangguan berjalan, postur 

tubuh yang tidak normal (skoliosis, lordosis, dan kiposis), benjolan pada 

punggung bawah, apakah menggunakan alat bantu ataupun korset, mimik wajah 

pasien sewaktu datang terlihat kesakitan atau tidak. 

c. Palpasi 

Palpasi adalah pemeriksaan dengan cara memegang, menekan dan meraba 

bagian pasien yang mengalami gangguan. Adakah nyeri tekan, spasme otot,  

benjolan di punggung bawah, serta dapat diketahui temperaturnya.  

d. Pemeriksaan kognitif, inter dan intra personal 

Kognitif meliputi komponen atensi, konsentrasi, memori, pemecahan 

masalah, orientasi ruang dan waktu. Pasien diminta menceritakan awal serta 

waktu terjadinya keluhan, dan lain-lain. 

  Interpersonal meliputi kemampuan dalam memahami, menerima keadaan 

dirinya dan sebagainya. Kita tanyakan usaha-usaha apa saja yang sudah dilakukan 

pasien guna menyembuhkan penyakitnya. 

  Intrapersonal meliputi kemampuan pasien dalam berinteraksi dengan 

orang lain disekitarnya. Perlu tidaknya bantuan kepada pasien dalam melakukan 

aktivitas sehari-hari, dan dukungan  keluarga terhadap  kesembuhan pasien. 
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  e. Pemeriksaan fungsional dan lingkungan aktivitas 

Pemeriksaan fungsional bertujuan untuk mengetahui kemampuan pasien 

dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Mampukah  pasien berjongkok-berdiri, 

membungkukkan badan kedepan dan kebelakang, bertahan saat duduk dan berdiri 

lama, berubah posisi dari terlentang kemudian miring ke kiri maupun ke kanan 

dan tengkurap tanpa bantuan orang lain, serta mengetahui ada tidaknya gangguan 

tidur.  

Untuk lingkungan aktifitas meliputi segenap kondisi lingkungan rumah, 

rumah sakit yang dapat mendukung kesembuhan pasien. Llingkungan rumah 

pasien apakah ada trap-trapan , menggunakan WC jongkok atau duduk, dan lain-

lain. 

 

  3. Pemeriksaan gerak dasar 

a. Pemeriksaan gerak aktif 

Pada pemeriksaan gerak aktif apabila pada suatu pola gerakan dapat 

membangkitkan nyeri, maka sumber nyeri terletak pada otot atau tendonnya. 

Dengan dikenalnya kelompok otot yang aktif pada pola gerakan tertentu, maka 

sumber nyeri tendomiogenik dapat ditentukan. Pemeriksaan gerakannya sabagai 

berikut : 

1) Gerak fleksi-ekstensi 

Pada posisi berdiri, pasien diminta menggerakan secara aktif dengan 

membungkukkan badan ke depan untuk gerakan fleksi dan gerak ekstensi pasien 

dengan membungkukkan badan ke belakang. 
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2) Gerak lateral fleksi  

Pada posisi berdiri, pasien diminta menekuk badan ke samping kanan dan 

kiri. 

3) Gerak rotasi 

Pada posisi berdiri, pasien diminta merotasikan/memutar badan ke kanan 

dan kiri. 

Dari pemeriksaan gerak aktif (fleksi-ekstensi, lateral fleksi, dan rotasi) 

dapat diperoleh  informasi  antara lain : ada tidaknya rasa nyeri pada lumbal, 

gerakan kompensasi atau subtitusi, keterbatasan lingkup gerak sendi, gerakan 

dilakukan dengan cepat tanpa kesulitan ataukah dengan bantuan dan lambat. 

b. Pemeriksaan gerak pasif 

Pasien pada posisi duduk, rileks, terapis menggerakan badan/tubuh pasien 

ke arah fleksi, ekstensi, lateral fleksi, dan rotasi. Dari pemeriksaan ini informasi 

yang dapat kita peroleh yaitu ada tidaknya keterbatasan lingkup gerak sendi, end 

feel, dan provokasi nyeri. Nyeri yang muncul biasanya merupakan 

kelainan/gangguan pada kapsul ataupun sendi, tetapi tidak menutup kemungkinan 

nyeri berasal dari otot/tendo yang mengalami kontraktur/memendek karena 

terulur. 

c. Gerakan isometrik melawan tahanan 

Otot / tendo jika mengalami iritasi / gangguan / kelainan akan terasa nyeri 

saat melakukan gerakan aktif, terlebih lagi gerakan isometrik melawan tahanan. 

Cara membangkitkan nyeri dengan gerak isometrik adalah sama seperti 
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melakukan tes kekuatan otot dimana pasien diminta untuk melakukan gerakan 

aktif (fleksi, eksensi, dan lateral fleksi) dengan melawan tahanan terapis. 

 
4. Pemeriksaan spesifik 

Pemeriksaan spesifik dilakukan untuk melengkapi informasi yang belum 

jelas pada pemeriksaan fungsional dasar. Pemeriksaannya antara lain :  

a. Pengukuran lingkup gerak sendi 

Pengukuran lingkup gerak sendi dilakukan dengan mid line. Pasien berdiri, 

terapis meletakkan mid line dengan patokan Vc7 dan Vs1 untuk gerakan fleksi 

ekstensi. Pasien diminta melakukan gerakan fleksi dan ekstensi trunk dan ukur 

berapa jarak Vc7 – Vs1 dalam posisi normal (berdiri tegak). Normalnya selisih 

antara posisi normal dengan posisi fleksi atau ekstensi rata-rata sekitar 10cm atau 

4 inchi (International Standard Orthopaedic Measurements, 1975). 

Pada gerakan side fleksi, pengukuran dilakukan dengan meletakkan mid 

line pada ujung jari tengah, kemudian ukur jarak normal (berdiri tegak) dari ujung 

jari tengah sampai lantai. Setelah itu pasien diminta untuk melakukan gerakan 

side fleksi kanan, ukur jaraknya dari ujung jari tengah sampai lantai, begitu juga 

dilakukan pada sisi yang kiri, apakah ada perbedaan antara kanan dan kiri. 

Apabila ada perbedaan antara kanan dan kiri berarti ada keterbatasan LGS pada 

salah satu sisi (International Standard Orthopaedic Measurements, 1975). 

b. Pemeriksaan nyeri 

Pemeriksaan nyeri pada kasus ini parameter yang digunakan adalah Verbal 

Descriptive Scale (VDS). VDS merupakan suatu metode pengukuran tingkat nyeri 

dengan menggunakan tujuh skala penilaian, yaitu : (1) skala 1 = tidak terasa nyeri; 
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(2) skala 2 = nyeri sangat ringan; (3) skala 3 = nyeri ringan ;  (4) skala 4 = nyeri 

tidak begitu berat; (5) skala 5 = nyeri cukup berat; (6) skala 6 = nyeri berat;  (7) 

skala 7 = nyeri hampir tak tertahankan. Pasien diminta untuk menunjukan tingkat 

nyeri yang dirasa seperti dengan penjelasan yang telah diberikan oleh terapis. 

 

B. Rencana Penatalaksanaan Fisioterapi 

1. Infra Red ( IR ) 

a. Persiapan alat  

 Terapis mempersiapkan IR, pengecekan alat, Terapis mengecek kabel 

tidak boleh bersilangan juga mengecek apakah alat dapat dipakai atau tidak 

dengan menggunakan lampu detektor.   

 b. Persiapan pasien  

 Sebelum dilakukan terapi dengan IR pasien diberi penjelasan tujuan terapi 

dan kontraindikasinya. Dijelaskan juga bahwa panas yang dirasakan  walaupun 

hanya sedikit namun tetap menimbulkan reaksi didalam jaringan. Lakukan tes 

panas-dingin pada daerah yang akan diterapi untuk memastikan ada tidaknya 

gangguan sensibilitas.. Pakaian didaerah yang akan diterapi (pinggang) harus 

dilepaskan. Posisi pasien tengkurap dengan kepala disupport bantal juga dibawah 

kaki sehingga pasien merasa nyaman. 

c. Pelaksanaan terapi 

Setelah persiapan alat dan pasien selesai, daerah yang akan diterapi bebas 

dari kain dan lampu IR sejajar pada lumbal, alat di ON kan dengan waktu 15 
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menit,jarak lampu dengan daerah yang diterapi 35cm,kemudian dicek dengan 

menanyakan langsung kepada pasien apakah sudah mulai hangat, kabel tidak 

boleh bersilangan dan bersentuhan dengan pasien. Selama terapi harus dikontrol 

rasa panas dari pasien, apabila terlalu panas jaraknya bisa ditambah,dan 

ditanyakan apakah rasa nyeri meningkat / bertambah. Setelah selesai terapi 

matikan alat dan mengontrol  keadaan pasien. 

d. Evaluasi sesaat  

Setelah selesai terapi ditanyakan apakah nyeri menurun / berkurang 

dibanding sebelum terapi, rasa mual, pusing, keringat dingin, juga mengamati  

apakah ada tanda kemerahan karena terlalu panas. 

2. Massage 

a.  Persiapan alat 

Persiapan alat dalam hal ini adalah minyaak (pelicin) tempat tidur ( bed ), 

selimut atau handuk kecil, bantal, guling. 

b.  Persiapan pasien 

Pasien diperintahkan untuk tidur posisi tengkurap. Tanyakan kepada 

pasien untuk penggunaan media Massage yang yang akan digunakan yang cocok 

dengan pasien. 

c.  Penatalaksanaan Massage 

Pemberian media Massage yang dioleskan pada punggung pasien dapat 

berupa minyak, lotion, atau bedak. Ke dua tangan terapis  bersentuhan langsung 

dengan punggung pasien lalu ratakan media Massage tersebut hingga merata 

keseluruh permukaan punggung pasien. 
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Gerakan Massage dengan metode stroking.friktion Effleurage,vibratrion 

pada punggung dilakukan dengan usapan kedua tangan dengan tekanan yang 

toleransi dengan pasien dengan gerakan dari arah distal ke proksimal dengan 

tekanan yang kuat, lalu kembali lagi kearah distal dengan tekanan yang minimal. 

b. Persiapan pasien 

Beri informasi yang jelas tentang tujuan terapi, rasa dari stimulasi alat , hal 

yang boleh dan tidak boleh dilakukan pasien selama terapi. Posisi pasien 

tengkurap kepala disuport bantal, begitu juga pada kaki agar pasien merasa 

nyaman, dan daerah yang akan diterapi (punggung bawah) harus dibebaskan dari 

pakaian. 

3. Terapi latihan dengan William Flexion Exercise  

Latihan ini terdiri dari 6 bentuk gerakan .yang dirancang untuk 

mengurangi nyeri punggung dengan memperkuat otot-otot yang memfleksikan 

lumbosacral spine terutama otot abdominal dan otot gluteus maksimus dan 

meregangkan kelompok otot ekstensor  (Basmajian,1978). 

a. Persiapan alat  

Dalam hal ini adalah matras atau alas dengan bahan yang lunak/sedikit 

keras namun nyaman untuk pasien. 

b. Persiapan pasien  

Pasien diperiksa vital sign, perlu ditanyakan pada pasien apakah ada 

keluhan pusing mata berkunang-kunang, mual, dan lain-lain. Sarankan pada 

pasien untuk tidak menggunakan pakaian terlalu ketat yang dapat menggangu  
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atau membatasi gerakan latihan, sebaiknya gunakan pakaian yang nyaman dan 

pas. 

c. Pelaksanaan William Flexion Exercise  

Sebelum William Flexion Exercise dilakukan, pasien diberi contoh terlebih 

dahulu gerakan latihannya.   

Bentuk-bentuk latihannya sebagai berikut :  

1) William Flexion Exercise nomor 1  

   

Posisi awal : terlentang, kedua lutut menekuk dan kedua kaki rata pada 

permukaan matras. 

Gerakan :  pasian diminta meratakan pinggang dengan menekan 

pinggang ke bawah melawan matras dengan mengkontraksikan otot perut dan otot 

pantat. Setiap kontraksi ditahan 5 detik kemudian lemas, ulangi 10 kali. Usahakan 

pada waktu lemas pinggang tetap rata. Tujuan : penguluran otot-otot ekstensor 

trunk, mobilisasi sendi panggul, penguatan otot-otot perut. 

2) William Flexion Exercise nomor 2 
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Posisi awal : sama dengan nomor 1. 

Gerakan : pasien diminta mengkontraksikan otot perut dan 

memfleksikan kepala, sehingga dagu menyentuh dada dan bahu terangkat dari 

matras. Setiap kontraksi ditahan 5 detik, kemudian lemas, ulangi sebanyak 10 

kali. Tujuan : peunguluran otot-otot ekstensor trunk, penguatan otot-otot perut, 

dan otot sternocleidomastoideus. 

1) William Flexion Exercise nomor 3 

 

Posisi awal : sama dengan nomor 1 

Gerakan  : pasien diminta untuk memfleksikan satu lutut kearah dada 

sejauh mungkin, kemudian kedua tangan mencapai paha belakang dan menarik 

lututnya ke dada. Pada waktu bersamaan angkat kepala hingga dagu menyentuh 

dada dan bahu lepas dari matras, tahan 5 detik. Latihan diulangi pada tungkai 

yang lain, ulangi latihan sebanyak 10 kali. Kedua tungkai lurus naik harus 

dihindari, karena akan memperberat problem pinggangnya. Tujuan : merapatkan 

lengkungan pada lumbal, peunguluran otot-otot ekstensor trunk, sendi panggul, 

sendi sakroiliaka, dan  otot – otot hamstring. 
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2) William Flexion Exercise nomor 4 

 

 

Posisi awal : sama dengan nomor 1 

Gerakan : pasien diminta untuk melakukan latihan yang sama 

dengan nomor 3, tetapi kedua lutut dalam posisi menekuk, dinaikkan ke atas dan 

ditarik dengan kedua tangn kearah dada, naikkan kepala dan bahu dari matras, 

ulangi 10 kali. Pada waktu menaikkan kedua tungkai ke atas sejauh mungkin ia 

rapat, baru ditarik dengan kedua tangan mendekati dada. Tujuan : merapatkan 

lengkungan pada lumbal, peunguluran otot-otot ekstensor trunk, sendi panggul, 

sendi sakroiliaka, dan  otot – otot hamstring. 

3) William Flexion Exercise  nomor 5 

 

 

 

 

Posisi awal : exaggregated starter’s position 

Gerakan : Gerakan berupa latihan dimulai dengan posisi awal seperi 

seorang pelari cepat pada titik startnya yaitu satu tungkai dalam fleksi maximal 

pada seni lutut dan paha, sedang tungkai yang lain dalam keadaan lurus di 
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belakang. Kemudian pada posisi tersebut tekan badan ke depan dan ke bawah, 

tahan 5 hitungan dan rileks. Frekuensi 10 kali / sesi. Tujuan : mengulur / streching 

otot-otot fleksor hip dan fascia latae. 

f. William Flexion Exercise nomor 6 

                            

Posisi awal : berdiri menempel dan membelakangi dinding dengan 

tumit 10-15 cm di depan dinding, lumbal rata dengan dinding. 

Gerakan : satu tungkai melangkah ke depan tanpa merubah posisi 

lumbal pada dinding, tahan 10 hitungan dan rileks. Frekuensi 10 kali / sesi. Bila 

latihan terlalu berat, lamanya penahanan dapat dikurangi. Tujuan : penguatan otot 

quadriceps, otot perut, ekstensor trunk. 

 
4. Edukasi 

Sebagai rencana tindak lanjut,pasien diberikan beberapa edukasi untuk 

menunjang keberhasilan terapi yaitu: 

a. Dianjurkan melakukan latihan seperti yang telah dberikan dan diajarkan 

oleh terapis (William Flexion Exercise), untuk dilakukan setiap hari.jangan hanya 

pada saat sakit saja. 
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b. Melakukan kompres panas / hangat pada otot- otot punggung bawah 

dengan cara merendam handuk pada air hangat, kemudian dibalutkan pada otot 

spasme,diganti setiap 5 menit dengan waktu 20 – 30 menit. 

c. Diajarkan dan dianjurkan untuk mengangkut beban secara benar ( lifting 

technic), antara lain : (1) Beban harus sedekat mungkin dengan tubuh, (2) 

punggung dalam keadaan lurus, (3) Hindari torsi / gerakan berputar pada vertebra, 

(4) Percepatan mengangkat konstan. 

d. Pemakaian korset untuk mengurangi mobilitas vertebra yang 

berlebihan. 

 
D. Rencana Evaluasi 

Untuk mengetahui hasil terapi yang diberikan maka dilakukan 

perencanaan tentang suatu tindakan berupa evaluasi. Evaluasi dilakukan 

didasarkan rencana evaluasi yang telah disusun dengan kriteria dan parameternya. 

Diantara tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan 

yang diharapkan, menetapkan perlu tidaknya modifikasi atau merujuk ke tenaga 

kesehatan lain. Dengan adanya evaluasi maka dapat dinilai apakah terapi yang 

diberikan sudah sesuai dengan tujuan terapi  atau belum.                                                                                     

Evaluasi yang dilakukan pada kondisi nyeri punggung bawah miogenik 

meliputi : pengukuran derajat nyeri dengan VDS dan lingkup gerak sendi trunk 

dengan mid line.  
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Studi Kasus 

1. Proses Pemecahan Masalah 

Pemeriksaan fisioterapi yang lengkap dan teliti sangat diperlukan untuk 

menegakkan diagnosa dan untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi 

penderita akibat dari Low back pain. Dari permasalahan yang timbul dapat 

dirumuskan tujuan dan rencana tindakan fisioterapi yang tepat. Adapun langkah-

langkah pemeriksaan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Pengkajian 

Langkah pengkajian dimulai dari anamnesis diikuti inspeksi, palpasi, 

pemeriksaan gerak dan pemeriksaan pendukung atau spesifik. 

1) Anamnesis 

Anamnesis adalah pengumpulan data dengan jalan tanya jawab antara 

terapis dengan pasien. Anamnesis atau tanya jawab tentang identitas pasien 

(nama, umur, jenis kelamin, agama, alamat, pekerjaan) serta hal-hal yang 

berkaitan dengan keadaan atau penyakit penderita seperti keluhan utama, riwayat 

penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat keluarga, riwayat keluarga, 

riwayat pribadi yang ada kaitannya dengan penyakit pasien dan lain-lain. Dilihat 

dari segi pelaksanaannya anamnesis ada dua macam yaitu autoanamnesis dan 
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heteroanamnesis. Pada kasus Low back pain miogenik, anamnesis yang digunakan 

adalah autoanamnesis, pada tanggal 4 April 2008. Dari anamnesis yang dilakukan 

diperoleh data mengenai identitas penderita yaitu nama : Bp Bejo suwito, umur : 

60 tahun, jenis kelamin : Laki-Laki, agama : Islam, pekerjaan: Petani, alamat : 

Punggul rejo Rt 22/5 Dlingo Mojosongo. Keluhan utama yaitu pasien merasakan 

sakit pada pinggang saat berjalan dan saat membungkuk, dan nyeri saat duduk 

terlalu lama. Riwayat penyakit sekarang: kurang lebih 5 bulan yang lalu pasien 

merasakan nyeri saat mengangkat rumput terutama pada daerah ”boyok” setelah 

itu pasien mengkonsumsi ramun tradisional dan di urut ketukang pijet terdekat, 

setelah beberapa bulan dirasa tidak kunjung sembuh lalu pasien langsung di bawa 

RSUD Boyolali dan dirujuk ke poli fisioterapi.                        

2) Inspeksi 

Inspeksi adalah pemeriksaan dengan cara melihat atau mengamati. Hal-hal 

yang bisa dilihat atau diamati seperti keadaan umum, sikap tubuh, adanya 

deformitas, ekspresi wajah. Dari inspeksi yang dilakukan terhadap pasien ekspresi 

wajah seperti menahan sakit terutama saat membungkuk dan kembali tegak, tidak 

ada deformitas pada tulang belakang, adanya keterbatasan LGS Trunk.  

3) Palpasi 

Palpasi adalah cara pemeriksaan dengan jalan meraba, menekan, dan 

memegang bagian tubuh pasien untuk mengetahui adanya spasme otot, nyeri 

tekan, perubahan suhu, oedem, dan lain-lain. Pada saat pemeriksaan palpasi area 

yang dipalpasi terbebas dari pakaian. Data yang diperoleh dari palpasi yang 
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dilakukan yaitu adanya nyeri tekan pada lumbal, suhu lokal pada daerah pinggang 

lebih hangat dari suhu di sekitarnya, adanya spasme otot pada paravertebra.  

4) Pemeriksaan Gerak 

Pemeriksaan gerak adalah suatu cara pemeriksaan dengan cara melakukan 

gerakan. 

a) Gerakan Aktif 

Pemeriksaan gerak Aktif adalah suatu sara pemeriksaan yang dilakukan 

oleh terapis pada pasien.dengan pasien menggerakkan secara aktif  

Dari pemeriksaan gerak Aktif pada trunk ke segala arah gerakan tidak Full 

ROM, ada keluhan nyeri.    

b) Gerakan Pasif 

Pasien diminta menggerakkan anggota gerak yang diperiksa secara pasif. 

Hasil pemeriksaan gerak Pasif untuk trunk ke segala arah  Full ROM dengan 

menahan nyeri ke arah flIexi dan exteInsi.     

c) Gerak Aktif Melawan Tahanan 

Pemeriksaan gerakan yang dilakukan oleh pasien secara aktif sementara 

terapis memberikan tahanan yang berlawanan arah dari gerakan yang dilakukan 

oleh pasien. Hasil pemeriksaan untuk trunk ke segala arah gerakan ada keluhan 

nyeri.  

5) Pemeriksaan Spesifik 

Pada kondisi ini pemeriksaan yang dilakukan antara lain : 

 



 50 

a) Pemeriksaan Skala Nyeri 

Dengan menggunakan VDS (Verbal Descriptive Scale) dengan hasil nyeri 

diam 3 (nyeri ringan), nyeri tekan 4 (nyeri tidak begitu berat), nyeri gerak 6 (nyeri 

cukup berat).  

b) Kekuatan Otot 

Dari pemeriksaan kekuatan otot didapatkan hasil bahwa untuk fleksor 

trunk nilai 3, dan untuk ekstensor trunk nilai 3.  

c) Keterbatasan Gerak 

Dengan menggunakan Mid Line, dengan cara sebagai berikut :  

Diukur dari C7 sampai S1 

Posisi normal = 44 cm selisih posisi normal ke fleksi dan ekstensi 

Fleksi trunk  = 46 cm 2 cm 

Ekstensi trunk = 37 cm 7 cm 

Di ukur dari ujung jari terpanjang sampai ke lantai. 

Ka          Ki selisih  

Posisi normal  57 cm       57 cm  slide fleksi kanan =12 cm 

Side Fleksi   45 cm       46 cm  slide fleksi kiri     =11 cm 

d) Tes-tes Khusus 

Tes-tes khusus ini dilakukan untuk lebih mengetahui secara khusus letak 

asal dari nyeri dan berguna menegakkan diagnosa. Dari pemeriksaan yang 

dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tes Lassegue (-) 

Tes Patric  (-)  

Tes Braggad  (-)  

Tes Neri  (-)  

b. Diagnosa Fisioterapi  

1) Permasalahan Kapasitas Fisik 

- Adanya nyeri gerak dan tekan pada pinggang bawah 

- Adanya spasme otot paravertebr  

- Adanya keterbatasan LGS dan kelemahan otot pinggang bawah 

2) Permasalahan kemampuan fungsional 

- Adanya gangguan dari posisi tidur ke duduk.  

- Adanya gangguan saat berjalan.  

- Adanya gangguan saat aktifitas sholat. 

- Adanya gangguan fungsional berdiri ke jongkok. 

c. Tujuan Fisioterapi  

1) Tujuan Jangka Pendek 

- Mengurangi nyeri pada pinggang bawah 

- Mengurangi spasma otot paravertebra 

- Meningkatkan LGS trunk dan kekuatan otot pinggang bawah 

2) Tujuan Jangka Panjang 

Meningkatkan atau mengembalikan aktifitas sehari-hari secara maksimal, 

terutama pada saat jongkok berdiri, serta membungkuk.   
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d. Pelaksanaan Fisioterapi 

1) IR 

Terapis mempersiapkan IR, pengecekan alat, Terapis mengecek kabel 

tidak boleh bersilangan juga mengecek apakah alat dapat dipakai atau tidak 

dengan menyalakan lampu.   

a) Persiapan pasien  

- Posisi pasien tidur tengkurap (comfortable)  

- Area yang akan diterapi terbebas dari pakaian  

- Tes sensibilitas dengan menggunakan tabung reaksi panas dingin pada 

daerah yang akan diterapi 

b) Pelaksanaan : 

Setelah persiapan alat dan pasien selesai, daerah yang akan diterapi bebas 

dari kain dan lampu IR sejajar pada lumbal, alat di ON kan dengan waktu 15 

menit, jarak lampu dengan daerah yang diterapi 35cm, kemudian dicek dengan 

menanyakan langsung kepada pasien apakah sudah mulai hangat, kabel tidak 

boleh bersilangan dan bersentuhan dengan pasien. 

Selama terapi harus dikontrol rasa panas dari pasien, apabila terlalu panas 

jaraknya bisa ditambah, dan ditanyakan apakah rasa nyeri meningkat / bertambah. 

Setelah selesai terapi matikan alat dan mengontrol  keadaan pasien. 

2) Massage  

a) Persiapan alat 

Persiapan alat dalam hal ini adalah minyaak (pelicin) tempat tidur ( bed ), 

selimut atau handuk kecil, bantal, guling. 
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b) Persiapan pasien 

Pasien diperintahkan untuk tidur posisi tengkurap. Tanyakan kepada 

pasien untuk penggunaan media Massage yang yang akan digunakan yang cocok 

dengan pasien. 

c) Penatalaksanaan Massage 

Pemberian media Massage yang dioleskan pada punggung pasien dapat 

berupa minyak, lotion, atau bedak. Kedua tangan terapis  bersentuhan langsung 

dengan punggung pasien lalu ratakan media Massage tersebut hingga merata 

keseluruh permukaan punggung pasien. 

Gerakan Massage dengan metode stroking.Effleurage,friktion,vibratrion 

pada punggung dilakukan dengan kedua tangan dengan tekanan toleransi pasien 

dengan prinsip gerakan dari arah distal ke proksimal, lama massage +  15 menit. 

Terapis harus mengontrol saat pemberian massage dengan selalu melihat ekspresi 

wajah apabila pasien terlihat kesakitan makan dosis massage sedikit dikurangi. 

3) Terapi Latihan : dengan William Fleksi 

a) Pasien tidur terlentang, kedua lutut di tekuk kemudian gerakan yang 

dilakukan yaitu menekan punngung ke bawah ditahan selama 5 detik 

kemudian rileks, dosis 10 x hitungan. 
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b) Posisi pasien tidur terlentang dengan kedua lutut di tekuk 

kemudian pasien menggerakkan fleksi kepala sehingga dagu 

menyentuh dada tahan selama 5 detik dosis 10 x hitungan. 

 

c) Posisi pasien tidur terlentang dengan kedua lutut di tekuk 

kemudian pasien menggerakkan fleksi satu lutut ke arah dada dan 

kedua tangan mencapai paha belakang. Secara bergantian dosis          

10 x hitungan. 

 

d) Posisi pasien tidur terlentang dengan kedua lutut di tekuk, pasien 

menggerakkan fleksi kedua lutut ke arah dada. Dosis 10 x 

hitungan. 

 

e) Posisi pasien tengkurap satu tungkai lurus, yang satunya menekuk 

kedua tangan lurus menumpu matras gerakan punggung ke bawah 
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sampai paha menyentuh dada. Dosis 6 x hitungan secara 

bergantian. 

e. Evaluasi 

Evaluasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu evaluasi rutin dan evaluasi 

periodik. Evaluasi rutin yaitu evaluasi yang selalu kita lakukan sebelum, selama, 

dan sesudah terapi yaitu nyeri, MMT dan LGS-nya. Evaluasi ini penting untuk 

dilakukan karena evaluasi yang cermat akan banyak membantu bagi keberhasilan 

terapi dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama dilakukan terapi.  

Evaluasi periodik adalah evaluasi yang telah di susun setelah 6 kali terapi. 

Prinsip evaluasi ini adalah membandingkan keadaan sebelum atau saat 

pelaksanaan dan setelah dilakukan terapi. Evaluasi ini merupakan upaya untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan dan tujuan yang diterapkan sekaligus untuk 

menetapkan apakah perlu perkembangan modifikasi latihan.  

Dari pelaksanaan terapi pertama (T0) sampai terapi keenam (T6) 

didapatkan hasil: nyeri berkurang, spasme berkurang, LGS bertambah, hal ini 

dapat dilihat dalam tabel 4.1. 
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Data T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

VDS 

 

 

MMT 

 

Nyeri Diam : 3 

Nyeri Tekan  : 4 

Nyeri Gerak  : 5 

Fleksor trunk : 3 

Ekstensor trunk  : 3 

Nyeri Diam  : 3 

Nyeri Tekan   : 4 

Nyeri Gerak   : 5 

Fleksor trunk   : 3 

Ekstensor trunk  : 3 

Nyeri Diam  : 3 

Nyeri Tekan   : 3 

Nyeri Gerak   : 5 

Fleksor trunk   : 3 

Ekstensor trunk  : 3 

Nyeri Diam  : 2 

Nyeri Tekan   : 3 

Nyeri Gerak   : 4 

Fleksor trunk   : 4 

Ekstensor trunk  : 4 

Nyeri Diam  : 2 

Nyeri Tekan   : 3 

Nyeri Gerak   : 4 

Fleksor trunk   : 4 

Ekstensor trunk  : 4 

Nyeri Diam  : 1 

Nyeri Tekan   : 3 

Nyeri Gerak   : 4 

Fleksor trunk   : 4 

Ekstensor trunk  : 4 

Nyeri Diam  : 1 

Nyeri Tekan   : 2 

Nyeri Gerak   : 4 

Fleksor trunk   : 4 

Ekstensor trunk  : 4 

LGS 
fungsional 

       

Fleksi 
trunk  

2 cm 2 cm 3 cm 3 cm 3 cm 4 cm 4 cm 

Ekstensi 
trunk  

8 cm 8 cm 7 cm 7 cm  7 cm  6 cm 6 cm 

Side fleksi 
kanan  

12 cm  12 cm  13 cm  13 cm  14 cm  14 cm  14 cm  

Sida fleksi 
kiri  

11 cm  11 cm  12 cm  12 cm  12 cm  13 cm  13 cm  

Sumber : Data Primer            

 

Tabel 4.1. Evaluasi (T0 – T6) 
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f. Dokumentasi 

Dokumen ini merupakan bagian dari proses fisioterapi yang berbentuk 

tulisan atau pencatatan. Hal-hal yang perlu dicantumkan dalam dokumentasi 

antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, dan pelaksanaan serta hasil terapi. 

Dokumentasi ini bertujuan untuk memudahkan fisioterapi sendiri maupun tim 

medis lainnya untuk melakukan terapi dan tindak lanjut sesuai dengan bidangnya 

masing-masing.     

2. Protokol Studi Kasus 

Nama Mahasiswa  : Hanung Priyambodo 

NIM  : J. 100 050 040 

Tempat Praktek  : RSUD Boyolali 

Pembimbing  : Ibu Erni 

I. Identitas Penderita  

Nama  :  Bp.Bejo Suwito 

Umur  : 60 Tahun  

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Agama  : Islam  

Pekerjaan  : Petani 

Alamat  :   

Diagnosa Medis : Low back pain (miogenik) 
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II. Data Kefisioterapian Penderita 

A. Anamnesis 

Autoanamnesis  (4 April 2008) 

1. Keluhan Utama 

Pasien merasakan sakit pinggang saat berjalan,duduk terlalu lama 

maupun membungkuk.   

2. Riwayat Penyakit Sekarang      

 Kurang lebih 5 bulan yang lalu pasien merasakan nyeri saat 

mengangkat rumput terutama pada daerah ”boyok” setelah itu pasien 

mengkonsumsi ramun tradisional dan di urut ketukang pijet terdekat, 

setelah beberapa bulan dirasa tidak kunjung sembuh lalu pasien 

langsung di bawa RSUD Boyolali dan dirujuk ke poli fisioterapi. 

3. Riwayat Penyakit Dahulu 

Jantung (-) 

DM (-) 

Hipertensi (-) 

4. Riwayat Pribadi 

Pasien adalah seorang ibu rumah tangga  

5. Riwayat Keluarga 

Tidak ada anggota keluarga yang menderita penyakit serupa dengan 

pasien.   

6. Anamnesis Sistem 

a. Kepala dan Leher 
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Pusing tidak ada keluhan  

Kaku kuduk  tidak dikeluhkan 

b. Sistem Kardiovaskuler 

Berdebar-debar tidak dikeluhkan  

c. Sistem Respirasi 

Sesak napas tidak dikeluhkan  

Batuk  tidak dikeluhkan  

d. Sistem Gastrointestinalis 

BAB dalam batas normal  

e. Sistem Urogenitalis 

BAK dalam batas normal 

f. Sistem Muskuloskeletal 

Nyeri pada pinggang bawah 

g. Sistem Nervorum  

Kesemutan tidak dikeluhkan 

B. Pemeriksaan Umum 

1. Tanda-Tanda Vital 

Tekanan Darah  = 120/80 mm Hg  

Denyut Nadi   = 80 x / menit  

Frekuensi Pernafasan  = 24 x / menit  

Temperatur   = 36oC 

Tinggi Badan  = 155 cm  

Berat Badan   = 50 kg   
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2. Inspeksi 

a. Statis: KU pasien cukup baik 

 Tidak ada deformitas pada trunk. 

b. Dinamis: Pada saat berjalan, menahan rasa sakit 

 Adanya keterbatasan ROM trunk ke segala arah gerakan.  

3. Palpasi 

Adanya nyeri tekan pada Lumbal, suhu lokal pada daerah pinggang 

lebih hangat dari suhu sekitarnya, adanya spasme pada otot 

paravertebra.   

4. Perkusi 

Tidak dilakukan 

5. Auskultasi 

Tidak dilakukan 

6. Gerakan Dasar 

a. Gerak Aktif 

Pasien mampu menggerakkan secara aktif gerakan trunk ke segala 

arah gerakan tidak Full ROM, ada keluhan nyeri. 

b. Gerak Pasif 

Pasien mampu digerakkan pasif pada trunk ke segala arah gerakan 

yaitu gerakan fleksi, ekstensi, side fleksi kanan, side fleksi kiri, 

tidak full ROM, ada keluhan nyeri.  
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c. Gerak Aktif Melawan Tahanan 

Pasien mampu melawan tahanan minimal yang diberikan untuk 

gerakan trunk ke segala arah gerakan, ada keluhan nyeri pada 

pinggang bawah.  

7. Kognitif, Intrapersonal, dan Interpersonal  

a. Kognitif  : Memori   jangka   panjang dan   pendek, 

atensi  dan kosentrasi baik.  

b. Intra Personal  : Pasien mempunyai motivasi yang tinggi 

untuk sembuh.  

c. Internal Personal : Pasien mampu berkomunikasi dengan                                             

baik  terhadap   terapis   maupun   terhadap 

keluarga.    

8. Kemampuan Fungsional dan Lingkungan Aktifitas 

a. Fungsional Dasar 

Pasien mampu bangun ke duduk tapi ada keluhan nyeri, pasien 

mampu jongkok ke berdiri ada keluhan nyeri, pasien belum 

mampu membungkuk. 

b. Fungsional Aktifitas 

Pasien mampu berjalan tapi ada keluhan nyeri, pasein mampu 

melakukan aktifitas sehari-hari secara mandiri makan secara 

mandiri. 

c. Lingkungan Aktifitas 

Lingkungan keluarga dan rumah mendukung  dalam proses 

penyembuhan pasien. 
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C. Pemeriksaan spesifik 

1. Pemeriksaan Skala Nyeri 

Nyeri Diam : 3 (nyeri ringan) 

Nyeri tekan  : 4 (nyeri tidak begitu berat) 

Nyeri gerak :  5(nyeri cukup berat)  

2. Kekuatan Otot 

Fleksor Trunk : nilai 3 

Ekstensor Trunk : nilai 3 

3. LGS 

Posisi normal = 44 cm  selisih posisi normal ke fleksi dan ekstensi 

Fleksi trunk  = 46 cm 2 cm 

Ekstensi trunk = 37 cm 7 cm 

Untuk gerakan side fleksi kanan dan side fleksi kiri diukur dari jari 

terpanjang sampai ke lantai 

Ka          Ki selisih  

Posisi normal 57 cm       57 cm  slide fleksi kanan =12 cm 

Side Fleksi 45 cm       46 cm  slide fleksi kiri     =11 cm 

4. Tes-tes Khusus 

Tes Lasseque (-)  

Tes Patric  (-)  

Tes Braggad (-)  

Tes Neri  (-)  



  63 

5. Aktivitas fungsional dengan Skala Jette  

Tabel 4.2 

Tes aktivitas fungsional dasar dengan skala Jette 

Aktivitas Sebelum Sesudah 
Berdiri Dari Posisi Duduk 
- Nyeri  
- Kesulitan  
- Ketergantungan 

 
3 
2 
1 

 
3 
2 
1 

Berjalan 15 meter 
- Nyeri  
- Kesulitan  
- Ketergantungan 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

Naik turun tangga 3 trap  
- Nyeri  
- Kesulitan  
- Ketergantungan 

 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 

 

Keterangan: 

a. Nyeri: 

1. Tidak  nyeri 

2. nyeri ringan 

3. nyeri sedang 

4. sangat nyeri 

b. Kesulitan 

1. sangat mudah 

2. agak mudah 

3. tidak mudah tetapi tidak juga sulit 

4. agak sulit 

5. sangat sulit 
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c. Ketergantungan 

1. tanpa bamtuan 

2. butuh bantuan alat 

3. butuh bantuan orang 

4. butuh bantuan alat dan orang 

5. tidak dapat melakukan aktifitas 

III. Interpretasi Data/Diagnosis Fisioterapi  

1. Permasalahan Kapasitas Fisik 

a. Adanya nyeri gerak dan tekan pada pinggang bawah 

b. Adanya spasme otot paravertebra 

c. Adanya keterbatasan LGS trunk 

2. Permasalahan Kemampuan Fungsional 

a. Adanya gangguan saat posisi tidur ke duduk.  

b. Adanya gangguan saat jalan 

c. Adanya gangguan saat aktifitas sholat 

d. Adanya gangguan fungsional jongkok berdiri saat BAB 

IV. Program/Rencana Fisioterapi 

1. Tujuan Fisioterapi  

a. Jangka Pendek  

Mengurangi nyeri pada pinggang bawah 

Mengurangi spasme otot paravertebra 

Meningkatkan LGS trunk 
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b. Jangka Panjang 

Meningkatkan atau mengembalikan aktifitas sehari-hari secara 

maksimal yaitu aktifitas jongkok berdiri dan membungkuk. 

2. Tindakan Fisioterapi 

a. Teknologi Fisioterapi  

1) Teknologi Alternatif  

IR 

MWD/ SWD 

TENS 

Terapi latihan  

Massage  

2) Teknologi Terpilih  

IR  

Massage  

Terapi Latihan  

3) Teknologi yang Dilaksanakan  

IR 

Massage  

Terapi Latihan = William Fleksi 

b. Edukasi 

Seringkali terjadi timbulnya Low back pain yang disebabkan 

pasien belum mengetahui cara-cara pencegahannya oleh karena itu 

perlu penjelasan kepada pasien tentang penyakit tersebut dan cara 
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pencegahannya dengan cara setiap melakukan aktivitas sehari-hari 

dengan posisi dan sikap yang benar. Misalnya penderita dalam bekerja 

jangan terlalu banyak atau lama membungkuk, sebaiknya memakai 

korset pada saat melakukan aktifitas dan bila mau mengambil benda di 

bawah sebaiknya posisi berdiri lalu jongkok ambil benda dan berdiri 

lagi (Lifting teknik) 

3. Rencana Evaluasi 

Skala Nyeri : VDS 

Kekuatan otot : MMT  

LGS : Mid Line 

V. Pelaksanaan Fisioterapi 

1. IR  

2. Massage  

3. William Fleksi Exercise 

VI. Prognosis  

1. Quo Ad vitam : Baik  

2. Quo Ad Sanam  : Baik  

3. Quo Ad Cosmeticam  : Baik  

4. Quo Ad Fungsionam   : Baik  

 
B. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan hasil terapi, hal ini 

dibuktikan pada tabel 4.1. 
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C. Pembahasan 

1. Nyeri dengan VDS 

Grafik 4.1. Skala Nyeri VDS 

Grafik Skala Nyeri VDS
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Skala penilaian: 

1 = tidak nyeri  

2 = nyeri sangat ringan  

3 = nyeri sangat ringan  

4 = nyeri tidak begitu berat 

5 = nyeri cukup berat 

6 = nyeri berat 

7 = nyeri hampir tidak tertahankan. 

Dari grafik di atas, dapat diketahui bahwa setelah dilakukan terapi 

selama 6 kali, diperoleh hasil pengurangan rasa nyeri baik nyeri tekan, nyeri 

diam, dan nyeri gerak. Hal ini karena pengaruh dari IR, Massage dan William 

Exercise yang diberikan pada pasien selama 6 kali terapi.  
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Pengaruh IR pada pengurangan nyeri adalah panas yang dihasilkan  

akan menyebabkan terjadinya peningkatan temperatur pada area yang diterapi, 

dengan demikian akan terjadi dilatasi arterior yang diikuti peningkatan aliran 

darah kapiler sehingga pembuangan sisa-sisa hasil metabolisme akan semakin 

baik. Rasa nyeri ditimbulkan oleh adanya akumulasi sisa-sisa hasil 

metabolisme yang disebut zat “P” yang menumpuk di jaringan, dengan 

lancarnya sirkulasi darah maka zat “P” juga ikut terbuang, sehingga terjadi 

rileksasi pada otot dan dengan terjadinya rileksasi tersebut maka spasme otot 

dan nyeri akan berkurang.  

Efek sedatif yang dihasilkan oleh IR dapat mengurangi nyeri dengan 

mekanisme sebagai berikut: (1) menurunkan tonus otot melalui normalisasi 

nosi sensorik sehingga dapat juga untuk mengeliminasi spasme pada regio 

paravertebra, (2) hormalisasi tonus otot dan meningkatkan ambang rangsang/ 

treshold, (3) peningkatan elastisitas jaringan yang kedalamannya + 0,5 cm 

sebagai persiapan massage terapi latihan serta penurunan viscositas matrix 

jaringan (Clayton, 1969). 

Peningkatan temperatur juga akan mengaktifkan gerbang kontrol dan 

subtantia gelatinusa, sehingga setelah itu pintu gerbang akan menutup dan 

impuls nyeri tidak sampai ke otak pada massage akan mengurangim nyeri 

karena terjadi peningkatan netabolisme yang akat mengangkut sisa sisa zat 

(P)sehingga nyeri akan berkurang 

Sedangkan William Flexion Exercise dirancang untuk mengurangi 

nyeri pinggang dengan memperkuat otot-otot yang memfleksikan lumbosacral 
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spine terutama otot abdominal dan otot gluteus maximus dan meregangkan 

kelompok otot ekstensor punggung (Basmajian, 1978). 

William Flexion Exercise ini disamping efektif untuk nyeri pinggang 

juga efektif untuk memperbaiki fleksibilias otot-otot punggung dan sirkulasi 

darah yang membawa nutrisi ke diskus intervertebral.  

2. Kekuatan Otot MMT 

Grafik 4.2 Kekuatan Otot MMT  

Grafik Kekuatan Otot MMT
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Efek sedatif yang dihasilkan IR,dan massage yaitu menurunkan nyeri, 

normalisasi tonus otot, perbaikan metabolisme dan meningkatkan elastisitas 

jaringan ikat 5-10 kali lebih baik akan mampu meningkatkan kekuatan otot. 

Serta pengaruh dari William Exercise yang mempunyai prinsip memperkuat 

otot-otot abdominal sebagai otot penggerak fleksi lumbosacral dan 

meregangkan otot-otot ekstensor punggung bawah (Basmajian, 1978) 

sehingga diharapkan mampu meningkatkan kekuatan otot. 

Dan dari tabel di atas, dapat dilihat adanya peningkatan kekuatan otot 

setelah dilakukan 6x terapi. 
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3. LGS : Mid Line  

Grafik 4.3. Grafik LGS Mid Line Normal 
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Grafik 4.4. LGS Mid Line Gerak  
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Dari hasil terapi selama 6x, didapatkan hasil adanya peningkatan LGS 

trunk baik fleksi, ekstensi, side fleksi kanan dan side fleksi kiri. 

Hal ini dipengaruhi oleh efek dari IR,dan massage itu sendiri yaitu 

menurunkan nyeri, normalisasi tonus otot lewat efek sedatif, perbaikan 

metabolisme dan meningkatkan elastisitas jaringan ikat 5-10 kali seperti 

jaringan collagen kulit, otot, tendon ligament, dan kapsul sendi akibat 
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menurunnya viscositas matrik jaringan serta penetrasi dan perubahan 

temperatur lebih dalam dan lebih luas. 

Sedangkan efek William Flexion Exercise memberikan efek 

stretching. Streching adalah istilah umum yang digunakan untuk 

menggambarkan atau menguraikan beberapa manuver pengobatan yang 

bertujuan untuk memperpanjang pemendekan susunan soft tissue secara 

patologis dan untuk menambah luas gerak sendi (LGS). Streching ini dapat 

juga berarti peregangan atau penguluran (Sugiyarto, 2002). Karena semakin 

otot itu relax dan tidak tegang maka otot tersebut dapat bergerak dengan full 

tanpa adanya rasa nyeri dan spasme.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 
Low back pain adalah suatu kondisi dimana timbul rasa nyeri pada 

pin`ggang bawah yang sangat komplek, jika dilihat dari faktor penyebabnya. 

Low back pain (miogenik) akan banyak menimbulkan permasalahan. 

Permasalahan yaitu permasalahan kapasitas fisik dan kemampuan fungsional. 

Adapun permasalahan kapasitas fisiknya berupa adanya nyeri tekan dan nyeri 

gerak pada pinggang bawah, adanya spasma pada otot, otot paravertebra, adanya 

keterbatasan LGS Trunk. Untuk permasalahan kemampuan fungsionalnya adalah 

gangguan saat membungkuk, gangguan saat jongkok dan gangguan saat jalan. 

Untuk mengurangi semua permasalahan-permasalahan tersebut, modalitas 

fisioterapi yang dapat diberikan berupa IR, massage, dan terapi latihan berupa 

William  Exercise. 

Dari hasil pemeriksaan terakhir didapatkan adanya peningkatan LGS 

trunk, penurunan rasa nyeri diam, nyeri tekan, dan nyeri geraknya, serta adanya 

peningkatan kekuatan otot fleksor dan ekstensor trunk. Hal ini dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 5.1 Hasil evaluasi 

 

B. Saran 

Penderita Low back pain oleh karena trauma dengan kapasitas fisik dan 

kemampuan fungsional yang ada masih dihadapkan pada pemenuhan kebutuhan 

hidup sehari-hari sehingga memerlukan pertolongan terhadap masalah yang 

dihadapinya. Untuk memperoleh hasil terapi yang optimal diperlukan kerjasama 

yang baik antara penderita dan terapis serta tim media yang terkait sehingga 

memungkinkan didapatkan hasil yang maksimal. 

Pada kondisi ini maka perlu kiranya diberikan saran kepada penderita 

yang mengalaminya untuk : (1) secara rutin melakukan latihan yang telah 

diajarkan oleh terapis yaitu metode William Flexi, (2) selalu memakai korset saat 

beraktifitas untuk memberikan stabilisasi pada vertebra, (3) hindarkan 

pembebanan yang berlebih pada vertebra lumbal misalnya dengan mengangkat, 

Data T0 T6 

Nyeri dengan VDS 

1. Nyeri Diam 

2. Nyeri Tekan 

3. Nyeri Gerak 

 

Nyeri ringan 

Nyeri tidak begitu berat  

Nyeri cukup berat  

 

Tidak nyeri 

Nyeri sangat ringan  

Tidak begitu bera 

Kekuatan otot dengan 

MMT 

1. Fleksor trunk     

2. Ekstensor trunk 

 

 

3 

3 

 

 

4 

4 

LGS Normal Gerak Selisih  Normal Gerak Selisih  

1. Fleksi trunk  44 cm 46 cm 2 cm  44 cm 48 cm 4 cm 

2. Ekstensi trunk  44 cm 37 cm 7 cm  44 cm 38 cm 6 cm 

3. Side fleksi kanan  57 cm 45 cm 12 cm 57 cm 43 cm 14 cm 

4. Sida fleksi kiri  57 cm 46 cm 11 cm  57 cm 44 cm 13 cm 
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atau memindahkan barang secara benar seperti lifting teknik yang sudah 

diajarkan, (4) melakukan terapi secara rutin dan teratur dimana pengobatan selama 

6x itu belum cukup untuk memperoleh hasil yang maksimal, (5) selalu kontrol 

dokter untuk mengetahui tingkat kesembuhan, (6) dianjurkan kepada pasien untuk 

melakukan sit up, back up. 
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