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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KONDISI MYALGIA 

SUBSCAPULARIS DEXTRA DI BBRSBD SURAKARTA 

 

 

INTISARI 

 

 

Latar Belakang  : Myalgia (Nyeri otot) adalah pengalaman perasaan emosional 

yang tidak menyenangkan akibat terjadinya kerusakan aktual maupun potensial, 

atau menggambarkan kondisi terjadinya kerusakan. Ada beberapa nyeri otot yang 

kerap terjadi, yaitu : Fibromyalgia, Myofascial pain, nyeri otot pasca latihan (post 

exercise muscle soreness), dan nyeri otot akibat penggunaan yang berlebihan 

(overuse injury). 

Tujuan : Untuk mengetahui manfaat Infra Red terhadap nyeri dan terapi 

latihan dapat meningkatkan luas gerak sendi dan kekuatan otot. 

Hasil : Setelah dilakukan terapi sebanyak enam kali didapatkan hasil adanya 

pengurangan nyeri tekan T0 5 menjadi T6 3 dan nyeri gerak T0 4 menjadi T6 2, 

peningkatan lingkup gerak sendi pada gerak aktif  T0 S: 25
0 
– 0

0
 – 100

0 
menjadi T6 

S: 40
0 
– 0

0
 – 140

0
, T0 F: 110

0 
– 0

0
 – 45

0 
menjadi T6 F:130

0 
– 0 – 45

0
, sedangkan 

pada gerak pasif T0 S: 30
0
 – 0 – 110

0
 menjadi T6

  
S: 45

0 
– 0

0
 – 150

0 
,T0 F: 125

0 
– 0

0
 

– 45
0 

menjadi 145
0 
– 0

0
 – 45

0 
, peningkatan kekuatan otot fleksor T0 3- menjadi T6 

4, otot ektensor T0 3- menjadi T6 4, otot abduktor T0 3- menjadi T6 4, otot adduktor 

T0 4- menjadi T6 4+, penurunan spasme pada upper terapesius T0 ++ menjadi T6 -. 

Kesimpulan : Setelah dilakukan penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi 

Myalgia Subscapularis Dextra dengan menggunakan Infra red dan terapi latihan 

dengan menggunakan pemeriksaan Verbal Desciptive Scale (VDS), Lingkup 

gerak sendi (LGS) dengan Goniometer, Manual Muscle Tasting (MMT). 

Ditemukan hasil adanya penurunan nyeri, peningkatan lingkup gerak sendi, 

peningkatan otot dan penurunan spasme. 

 

 

Kata kunci : Myalgia, Infra Red dan Terapi Latihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii 



4 

 

PHYSIOTHERAPY MANAGEMENT FOR SUBSCAPULARIS DEKXTRA 

MYALGIA AT BBRSBD SURAKARTA 

 

ABSTRACT 

 

 

Background: Myalgia (muscle pain) is the emotional experience unpleasant 

feelings due to actual or potential damage, or describe the condition of the 

occurrence of the damage. There are some muscle pain that often occur, namely: 

Fibromyalgia, Myofascial pain, muscle pain after exercise (post-exercise muscle 

soreness), and muscle pain due to overuse (overuse injury). 

Objective: To know the benefits of Infra Red to pain and exercise therapy can 

improve the wide range of motion and muscle strength. 

Result: Having conducted six-time therapy, the tenderness decreased from T0 5 to 

T6 3, motion pain decreased from T0 4 to T6 2, joint active movement increased 

from T0 S: 25
0 
– 0

0
 – 100

0 
to T6 S: 40

0 
– 0

0
 – 140

0
, from T0 F: 110

0 
– 0

0
 – 45

0 
to T6 

F:130
0 
– 0 – 45

0
, while the passive movement decreased from T0 S: 30

0
 – 0 – 110

0
 

to T6
  

S: 45
0 
– 0

0
 – 150

0 
, from T0 F: 125

0 
– 0

0
 – 45

0  
to 145

0 
– 0

0
 – 45

0 
, flexor 

muscle increased from T0 3- to T6 4, extensor muscles increased from T0 3- to T6 

4, abductor muscles increased from T0 3- to T6 4, adductor muscle increased from 

T0 4- to T6 4+, upper trapezoid spasm decreased from T0 ++ to T6 -. 

Conclusion: Having carried out the physiotherapy management for Physiotherapy 

Management for subcapsularis dextra myalgia using infra red and exercise therapy 

using Verbal Descriptive Scale (VDS), joint movement (LGS) with Goniometry 

and Manual Muscle Tasting (MMT), it was found that there were pain decrease, 

joint movement increase, muscle strengthening and spasm decrease. 

 

Keywords: Myalgia, infra red, exercise therapy 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah  

Myalgia (Nyeri otot) adalah termasuk salah satu keluhan yang cukup sering diderita 

manusia. Ada yang mengalami hanya sesaat (misalnya keram otot) atau sampai beberapa 

hari, beberapa bulan bahkan menahun tersebut terus menerus mengganggu dengan 

intensitas yang berfluktuasi. Nyeri yang timbul hanya sesaat tentu saja tidak sampai 

mengganggu aktivitas hidup. Tetapi nyeri yang timbul terus menerus dapat membuat 

frustrasi penderita, karena menghambat aktivitas baik dalam kaitan mencari nafkah, 

keseharian, maupun rekreasi. Sehingga pada akhirnya dapat menurunkan kualitas hidup 

penderita. Tidak jarang penderita akhirnya tergiring untuk mengkonsumsi obat penghilang 

rasa sakit dalam jangka panjang. Padahal telah terbukti bahwa semua obat penghilang 

nyeri pasti memiliki efek samping yang merugikan jika dikonsumsi berlebihan atau tanpa 

kontrol dokter, contohnya bisa menimbulkan gastritis (sakit mag), keropos tulang, dan 

menghambat pembentukkan sel darah. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sebaiknya 

penanganan nyeri otot harus dilakukan secara menyeluruh, yaitu dengan mengetahui jenis 

nyeri otot yang terjadi, faktor penyebab nyeri otot, kemudian pemberian terapi yang tepat. 

(Weni, 2010). 

Tanda dan gejala yang di jumpai pada kondisi myalgia subscapula antara lain yaitu 

nyeri, spasme otot, keterbatasan lingkup gerak sendi (LGS), dan penurunan kekuatan otot. 

Myalgia juga dapat menimbulkan gangguan dalam beraktifitas seperti mengangkat dan 

mengambil, dan juga menyebabkan participation terganggu (Kuntono, 2005). Dari keluhan 

yang ditimbulkan pada kasus tersebut dapat ditangani oleh fisioterapi. 

Fisioterapi mempunyai peran yang sangat penting dalam proses penyembuhan serta 

perbaikan gerak dan fungsi, antara lain membantu mengatasi permasalahan kapasitas fisik 

pada pasien, mengembalikan kemampuan fungsional pasien serta memberi motivasi dan 

edukasi pada pasien untuk menunjang keberhasilan terapi pasien. Teknologi yang di dapat 

di aplikasikan kepada pasien antara lain. Infra red, terapi latihan dan edukasi pada pasien 

untuk melakukan latihan. Aplikasi panas pada otot belikat yang mengalami myalgia dapat 

mengurangi nyeri dan relaksasi otot sehingga modalitas yang di pakai adalah infra red 

karena gelombang elektromagnetik yang di hasilkan adalah penetrasi yang dalam sehingga 

akan berpengaruh terhadap peningkatan metabolisme, delatasi pemuluh darah, mengurangi 

nyeri dan spasme (Sujatno, dkk, 2002). 
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Definisi fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada 

individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak 

dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara 

manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroteraupetis, dan mekanis), pelatihan 

fungsi, komunikasi.(Anonim, 2011). 

Manfaat terapi latihan adalah meliputi pencegahan disfungsi dengan 

pengembangan, peningkatan, perbaikan atau pemeliharaan dari kekuatan dan daya tahan 

otot. Kemampuan kardiovaskuler, mobilitas dan fleksibilitas jaringan lunak, stabilitas, 

rileksasi, koordinasi, keseimbangan dan kemampuan fungsional (Kuntono, 2005). Melihat 

latar belakang di atas, maka saya mengambil Karya Tulis Ilmiah dengan judul 

Penatalaksanaan Fisioterapi pada kondisi Myalgia Subscapularis Dextra dengan modalitas 

Infra Red dan Terapi latihan, semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis dan 

masyarakat. 

 

Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah pada kasus Myalgia adalah untuk 

mengetahui manfaat Infra Red terhadap nyeri dan terapi latihan dapat meningkatkan luas 

gerak sendi dan kekuatan otot. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Definisi Myalgia  

Secara umum adalah suatu rasa nyeri yang tidak nyaman, baik ringan maupun 

berat. Nyeri didefinisikan sebagai suatu keadaan yang mempengaruhi seseorang dan 

eksistensinya diketahui bila seseorang pernah mengalaminya (Tamsuri, 2007). Menurut 

International Association for Study of Pain (IASP), Nyeri adalah pengalaman perasaan 

emosional yang tidak menyenangkan akibat terjadinya kerusakan aktual maupun potensial, 

atau menggambarkan kondisi terjadinya kerusakan. 

 

Problematika Fisioterapi 

1. Impairtment 

Nyeri pada saat beraktifitas pada sekitar bawah bahu kanan, terutama saat 

mengambil benda, tangan rotasi kedalam dan menjauhkan lengan dari tubuh. Spasme 

otot akibat nyeri, keterbatasan LGS pada sekitar bahu akibat nyeri, kelemahan otot 

penggerak bahu terutama otot subscapularis akibat nyeri. 
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2. Fungsional limitation 

Fungsional limitation berupa, keterbatasan gerak untuk posisi pada saat 

mengambil benda dan menjauhkan lengan dari tubuh karena nyeri, Potensial terjadi 

penurunan kemampuan aktifitas fungsional karena kurangnya aktifitas pasien. 

3. Participation restriction  

Participation restriction berupa ketidakmampuan pasien untuk melakukan 

aktifitas yang berhubungan dengan pekerjaan, hobi dan intraksi dengan masyarakat 

sekitar dan lingkunganya, sebagai akibat dari impairtment dan fungctional limitation. 

 

Teknologi Intervensi Fisioterapi 

1. Sinar Infra Merah (IR) 

Infra merah adalah pancaran gelombang elektromagnetik. Infra merah 

mempunyai frkuensi 7 x 1014  – 400 x 1012  Hz dan panjang gelombang 700 – 15.000 

nm (Sujatno, 2002). 

2. Terapi Latihan 

Terapi latihan merupakan salah satu upaya pengobatan dalam fisioterapi yang 

pelaksanaannya menggunakan latihan-latihan gerak tubuh baik secara aktif maupun 

pasif (Kisner, 1996). Secara umum tujuan terapi latihan adalah meliputi pencegahan 

disfungsi dengan pengembangan, peningkatan, perbaikan atau pemeliharaan dari 

kekuatan dan daya tahan otot. Kemampuan kardiovaskuler, mobilitas dan fleksibilitas 

jaringan lunak, stabilitas, rileksasi, koordinasi, keseimbangan dan kemampuan 

fungsional (Kisner, 1996). 

 

RENCANA PELAKSANAAN STUDI KASUS 

Rencana Pengkajian Fisioterapi 

1. Anamnesis 

Nama pasien bapak Sumarto, umur 56 tahun, agama islam, pekerjaan PNS, jenis 

kelamin laki – laki beralamatkan di Kadipuro RT 07 RW 10 Kelurahan Kadipuro Kec. 

Banjarsari. 

2. Pemeriksaan fisik 

a. Tanda vital 

b. Inspeksi 

c. Palpasi 

1) Perkusi 

2) Auskultasi 
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3. Pemeriksaan gerak dasar 

a. Pemeriksaan gerak aktif 

b. Pemeriksaan gerak pasif 

c. Pemeriksaan gerak isometrik melawan tahanan 

4. Pemeriksaan  kognitif, intrapersonal, dan interpersonal 

Pemeriksaan kognitif meliputi komponen atensi, konsentrasi, memori, 

pemecahan masalah, pengambilan sikap, integrasi belajar dan proses komprehensif. 

Pemerikaan intrapersonal meliputi kemampuan seseorang dalam berhubungan denga 

orang lain sebagai individu, kelompok dan masyarakat serta berhubungan dengan 

lingkungan. Pemeriksaan interpersonal meliputi kemampuan pasien dalam mengetahui 

atau memahami dirinya, menerima keadaan dirinya, motivasi, komunikasi dengan 

lingkunga sekitarnya, bekerjasama dengan terapis dan lain sebagainya. Dari 

pemeriksaan ketiga tersebut didapatkan hasil bahwa pasien tidak mengalami gagguan 

kognitif, intrapersonal dan interpersonal. 

5. Pemeriksaan kemampuan fungsional 

Pemeriksaan fungsional adalah suatu proses untuk mengetahui kemampuan 

pasien dalam melakukan aktifitas sehari-hari. 

a. Fungsional dasar 

b. Aktivitas fungsional 

c. Lingkungan aktivitas 

6. Pemeriksaan khusus 

a. Pemeriksaan LGS sendi siku 

b. Pemeriksaan lingkar segmen sendi siku (antropometri) 

c. Pemeriksaan kekuatan otot biceps brachii 

Problematik Fisioterapi 

Setelah dilakukan pengkajian fisoterapi, maka selanjutnya adalah menentukan 

diagnosa fisioterapi sesuai dengan problematika fisioterapi yang ditemukan yang meliputi: 

1. Impairment  

2. Fungtional Limitation 

3. Disability 

 

Tujuan Fisioterapi 

Tujuan fisioterapi dirumuskan berdasarkan pada problematika fisioterapi. Tujuan 

fisioterapi terdiri dari tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang meliputi: 
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1. Tujuan jangka pendek 

2. Tujuan jangka panjang 

 

Pelaksanaan Fisioterapi 

1. Infra Merah 

a. Persiapan alat 

b. Persiapan pasien: 

c. Pelaksanaan 

2. Terapi latihan  

a. Persiapan alat 

b. Persiapan pasien 

c. Pelaksanaan terapi 

Evaluasi Hasil Terapi 

 Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam memberikan terapi maka perlu 

dilakukan evaluasi sehingga terapi dapat membandingkan data sebelum dan sesudah terapi 

apakah perlu dirubah, diteruskan atau di tambah lagi dengan program yang baru. Disini 

evaluasi yang dilakukan pada kondisi myalgia subscapularis dextra yaitu derajat nyeri 

dengan dengan verbal descriptive scale (VDS), lingkup gerak sendi (LGS) bahu dengan 

menggunakan goneometer, kekuatan otot dengan manual muscle testing (MMT)  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

1. Hasil Evaluasi Nyeri  

Nyeri dievaluasi menggunakan VDS, hasil evaluasi dari terapi pertama hingga 

terapi ke enam dapat di lihat pada tabel berikut: 

TABEL 1. EVALUASI NYERI DENGAN VDS 

Nyeri T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Nyeri Diam 

Nyeri Tekan 

Nyeri Gerak 

1 

5 

4 

1 

4 

3 

1 

4 

3 

1 

4 

2 

1 

3 

2 

1 

3 

2 

 

2. Hasil Evaluasi Lingkup Gerak Sendi (LGS) 

Dari terapi pertama hingga terapi ke enam didapatkan peningkatan LGS baik aktif 

maupun pasif pada bahu kanan, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut: 
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TABEL 2. EVALUASI LGS BAHU KANAN 

Terapi  LGS Aktif LGS Pasif 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

S 25º - 0º - 100º 

F 110
0
 - 0

0
 - 45

0 

S 30º - 0º - 105º 

F 115º - 0º - 45º 

S 35º - 0º - 110º 

F 115º - 0º - 45º 

S 35º - 0º - 110º 

F 130º - 0º - 45º 

S 40º - 0º - 120º 

F 130º - 0º - 45º 

S 40º - 0º - 140º 

F 130º - 0º - 45º 

S 30
0
 - 0

0
 - 110

0 

F 125
0
 - 0

0
 - 45

0 

S 35º - 0º - 120º 

F 125º - 0º - 45º 

S 40º - 0º - 120º 

F 130º - 0º - 45º 

S 40º - 0º - 130º 

F 140º - 0º - 45º 

S 40º - 0º - 130º 

F 140º - 0º - 45º 

S 45º - 0º - 150º 

F 145º - 0º - 45º 

 

3. Hasil Evaluasi Kekuatan Otot 

Hasil kekuatan otot fleksor, ekstensor, abductor, maupun adductor bahu kanan 

dengan menggunakan MMT, yang dilakukan dari terapi pertama hingga terapi terapi ke 

enam di dapat hasil adanya peningkatan kekuatan otot fleksor, ekstensor, abductor, 

maupun adductor pada bahu kanan. Untuk otot fleksor,  ekstensor, abductor, maupun 

adductor dapat dilihat pada tabel berikut: 

TABEL 3. EVALUASI KEKUATAN OTOT DENGAN MMT 

Otot penggerak T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Fleksor 

Ekstensor  

Abduktor  

Adduktor  

3- 

3- 

3- 

4- 

3+ 

3 

3 

4- 

4- 

3+ 

4- 

4 

4- 

4- 

4- 

4 

4 

4- 

4 

4+ 

4 

4 

4 

4+ 

 

4. Hasil Evaluasi Spasme 

Dari terapi pertama hingga terapi ke enam didapatkan hasil penurunan spasme 

pada M. upper trapesius bahu kanan, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut: 

TABEL 4. EVALUASI SPASME DENGAN PALPASI 

Gerup otot T1 T2 T3 T4 T5 T6 

M. Terapezius ++ ++ ++ + + - 

Keterangan : 

Pada nilai ++ spasem berat 

Pada nilai + spasme ringan 

Pada nilai – tidak ada spasme 
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Pembahasan 

Pada tabel 1. Menunjukkan pada terapi pertama hingga terapi ke-6 tidak terdapat 

nyeri diam pada bawah bahu kanan, sehingga derajat nyeri dengan pengukuran VDS untuk 

nyeri diam nilainya adalah 1. Nilai dari nyeri tekan pada terapi perama adalah 5, yang 

artinya nyeri cukup berat. Penurunan derajat nyeri tekan terjadi pada terapi ke-2 sampai 

terapi ke-6 menjadi 3, yang artinya nyeri ringan. Nilai dari nyeri gerak pada terapi pertama 

adalah 4, nyeri tidak begitu berat. Penurunan derajat nyeri gerak terjadi pada terapi ke-2 

sampi terapi ke-6 menjadi 2, yang artinya nyeri sangat ringan. 

Pengukuran nyeri gerak pada bahu kanan dan nyeri tekan pada bawah bahu kanan 

ini di peroleh biasa melalui efek terminal adari IR yang dilanjutkan dari terapi latihan. 

Melalui pemanasan menggunakan IR diperoleh efek fisiologi, efek fisiologi yang 

ditimbulkan dari pemberian Infra Red adalah meningkatkan proses metabolisme pada 

lapisan superficial kulit sehingga pemberian oksigen dan nutrisi kepada jaringan lebih 

diperbaiki, begitu juga pengeluaran sampah-sampah pembakaran, vasodilatasi pembuluh 

darah kapiler dan arteriolae akan terjadi segera setelah penyinaran. Terhadap saraf 

sensoris, pemanasan yang ringan mempunyai pengaruh sedatif terhadap ujung-ujung saraf 

sensoris, terhadap jaringan otot, kenaikan temperature di samping membantu terjadinya 

relaksasi juga akan meningkatkan kemampuan otot untuk berkontraksi, kenaikan 

temperature tubuh, mengaktifkan kerja kelenjar keringat, pengaruh rangsangan panas yang 

di bawa ujung-ujung saraf sensoris dapat mengaktifkan kerja kelenjar keringat 

(sujatno,dkk, 2002). 

Terapi latihan juga berpengaruh dalam penurunan nyeri. Misalnya pada terapi 

latihan pada Hold relax, nyeri dapat berkurang melalui kontraksi optimal secara isometric 

(tanpa terjadi gerakan) kelompok otot antagonis yang dilanjutkan dengan relaksasi 

kelompok otot tersebut, akibat dari relaksasi nyeri berkurang , relaksasi otot (Wahyono, 

2001). 

Pada tabel 2. Menunjukkan pada terapi pertama hingga terapi ke-6 pada gerak aktif 

adanya peningkatan LGS pada bahu kanan, pada bidang sagital (S 25
0
 - 0

0
 - 100

0
) pada 

terapi pertama menjadi (S 40
0
 – 0

0
 – 140

0
) pada terapi ke-6. Pada bidang frontal (F 110

0
 - 

0
0
 - 45

0
) pada terapi pertama menjadi (F 130

0
 - 0

0
 - 45

0
)
 
pada terapi ke-6. Pada gerak pasif, 

pada bidang sagital (S 30
0
 - 0

0
 - 110

0
) pada terapi pertama menjadi (S 45

0
 – 0

0
 – 150

0
) pada 



8 

 

terapi ke-6. Pada bidang frontal (F 125
0
 - 0

0
 - 45

0
) pada terapi pertama menjadi (F 145

0
 - 0

0
 

- 45
0
). 

Adanya peningkatan LGS pada bahu kanan berhubungan dengan adanya penurunan 

nyeri. Dalam hal ini LGS bertambah. LGS bertambah karena pengaruh pemanasan IR yang 

dilanjutkan dengan penguluran melalui Hold relax, dimana pada teknik hold relax terdapat 

komponen penguluran (Wahyono, 2001). 

Selain itu, penggunaan teknik hold relax juga dapat meningkatkan LGS dengan 

mekanisme yang telah dijelaskan bahwa dengan kontraksi isometric yang kuat dan diserti 

dengan relaksasi maka ketegangan otot dan spasme otot dapat berkurang. Hal tersebut di 

tambah dengan mekanisme penguluran otot sehingga sarkomen otot yang semula 

memendek akan dapat memanjang kembali dan berakibat pada kembalinya fungsi otot 

secara normal. 

Pada kasus ini, hold relax yang diterapkan pada otot upper trapesius dan m 

subscapularis karena untuk gerakan feksi dan abduksi bahu kanan menurun sehingga 

menjadi spasme pada otot upper trapesius , sehingga dengan hold relax diharapkan spasme 

otot upper trapesius dapat berkurang dan LGS bahu kanan akan bertambah (Wahyono, 

2001). 

Pada tabel 3. Menunjukan pada terapi ke-2 adanya peningkatan kekuatan otot 

fleksor, dari 3+ pada terapi ke-2 menjadi 4 pada terapi ke-6 nilai kekuatan otot fleksor 

meningkat menjadi 4. Pada otot ekstensor terjadi peningkatan otot pada terapi ke-2, dari 3 

pada terapi ke-1 menjadi 4 pada terapi ke-6 nilai kekuatan otot ekstensor meningkat 

menjadi 4. Pada otot abductor terjadi peningkatan pada terapi ke-2, dari 3+ pada terapi ke-

1 menjadi 4- pada terapi ke-2, sampai pada terapi ke-6 otot abductor mningkat menajdi 4. 

Pada otot adductor terjadi peningkatan pada terapi ke-2, dari 3 pada terapi ke-1 menjadi 4 

pada terapi ke-6 otot adductor meningkat menjadi 4. 

Peningkatan otot di atas dipengaruhi oleh terapi latihan berupa Resisted active 

movement. Metode yang dipilih pada latihan penguatan ini adalah endurance, yang mana 

metode ini lebih menekankan pengulangan gerak dari pada beban tahanan, cocok untuk 

penderita myalgia karena tidak memberikan pembebanan yang berlebihan, beban yang 

berlebihan akan merusak otot (Kurniawan, 2011). Selain itu peningkatan kekuatan otot ini 

juga bisa terjadi karena pengaruh dari latihan yang telah dilakukan pasien di rumah seperti 

yang telah diajarkan oleh terapis. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Dari hasil penanganan fisioterapi selama enam kali terapi di BBRSBD Surakarta 

dapat disimpulkan bahwa pasien yang berinisial Tn. Sumarto umur 56 tahun dengan 

diagnose medis Myalgia subscapularis dextra, diperoleh hasil melalui evaluasi akhir 

berupa: (1) adanya penurunan nyeri, nyeri gerak dan nyeri tekan (2) adanya peningkatan 

LGS bahu kanan (3) adanya peningkatan otot fleksor, ekstensor, abductor dan adductor 

bahu kanan (4) adanya penurunan spasme yang dievaluasi dengan palpasi. 

Proses fisioterapi tidak hanya dilihat dari hasil evaluasi akhir yang di capai, yang 

terpenting adalah bagaimana proses pencapaian hasil itu, apabila pencapaian hasil sudah 

diusahakan semaksimal mungkin, namun hasil akhir evaluasi belum menunjukkan hasil 

yang memuaskan, maka terapis harus memikirkan program ke depan dengan tujuan agar 

pasien dapat memaksimalkan kapasitas fisiknya secara optimal dalam beraktifitas sehari-

hari. 

 

Saran 

Keberhasilan suatu terapi tidak hanya dicapai oleh disiplin saja, melainkan 

membutuhkan disiplin ilmu yang lain seperti pelayanan pada pasien myalgia subscapula 

ini. Terapi tidak hanya diberikan oleh fisioterapi saja tetapi juga dari dokter, perawat dan 

tim medis lain, sehingga dalam memberikan pelayanan dibutuhkan kerja sama dari tim 

medis yang ada dirumah sakit. 

1. Kepada Fisioterapi 

Seorang fisioterapi disarankan untuk memberikan pelayannan sebaik-baiknya 

serta harus menggunakan proses fisioterapi secara tepat dan sesuai kondisi pasien. 

Fisioterapi harus selalu meningkatkan mutu pelayanan dengan cara belajar dan terus 

belajar mengenai ilmu fisioterapi yang berkembang cepat. 

2. Kepada Pasien 

Pasien diharapkan untuk melakukan latihan seperti yang telah diajarkan walaupun 

sudah pulang ke rumah agar tidak takut menggerakkan bahunya. Dengan adanya gerakan 

pada bahu kanan akan mempercepat proses penyelesaian masalah yaitu mengurangi nyeri, 

menambah gerak sendi, meningkatkan kekuatan otot, mengurangi spasme dan dapat 

kembali melakukan aktifitasnya seperti semula. 
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3. Kepada Keluarga 

Kepada keluarga disarankan agar senantiasa memotivasi dan membantu pasien 

untuk berlatih sehingga pasien melakukan aktifitas kembali seperti semula. 

4. Kepada Masyarakat 

Kepada masyarakat disarankan bila menjumpai penderita dengan kondisi myalgia 

atau nyeri otot diharapkan segera mencari pengobatan ke dokter atau tim medis guna 

memperoleh pertolongan yang adekuat, semakin dini mendapatkan terapi maka akan 

semakin baik hasilnya.  
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