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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA PARAPARESE INFERIOR 
EC POST LAMINECTOHY Di RSUD SALATIGA 

(Harpeni Dwi Andriyani, 2013, 65 halaman) 
ABSTRAK 

Latar Belakang: Kelemahan atau kelumpuhan parsial yang ringan dan tidak 
lengkap atau suatu kondisi yang ditandai oleh hilangnya sebagian gerakan atau 
gerakan terganggu disebut dengan paraparese. Kelemahan adalah hilangnya 
sebagian fungsi otot untuk sate atau lebih kelompok otot yang dapat menyebabkan 
gangguan mobilitas bagian yang terkena (Ohorella, 2011). 
Rumusan masalah: Apakah ada manfaat penatalaksanaan fisioterapi pada 
kondisi paraparese inferior ec post lamictomy dapat mengurangi nyeri, 
meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan LGS,dan meningkatkan aktifitas 
funngsional. 
Tujuan: Untuk mengetahui manfaat penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi 
paraparese inferior ec post lamictomy dapat mengurangi nyeri, meningkatkan 
kekuatan otot, meningkatkan LGS, dan meningkatkan aktifitas fungsional, dengan 
modalitas SWD, dan terapi latihan. 
Has& Setelah dilakukan terapi sebanyak 6 kali didapatkan hash penurunan 
nyeri diam dari T1 1 cm menjadi 0 cm, nyeri tekan T1 2 cm menjadi 1 cm, dan 
nyeri gerak T1 4 cm menjadi 3 cm. meningkatnya LGS pada hip kiri dan trunk, 
meningkatnya kekuatan otot pada grup otot otot fleksor, ekstensor, adduktor, dan 
abduktor hip sinistra, dan peningkatan aktifitas fungsional pada terapi ke 6. 
Kesimpulan: Mekanisme paraparese inferior karena adanya kompresi 
intervertebra yang secara progresif dan kemudian mengarah pada terjadinya 
peruhahan pada daerah perbatasan tulang-tulang vertebra dan ligament. Proses 
deaenerasi sendiri dimulai dari nucleus, yang menjadi keras dan berkurang 
elastisitasnya. Anulus fibrosus menjadi mudah sobek dan menonjol keluar dari 
sela vertebra. Sendi apofiseal menjadi sempit, kartilago menipis atau hilang sama 
sekali, sehingga sendi menjadi kaku (Caillet, 1978). Problematika fisioterapi yang 
dihadapi adalah penurunan kekuatan otot pada kedua tungakai. Dengan 
menggunakann modalitas SWD, dan terapi latihan, bermanfaat terhadap 
penurunan nyeri, dan peningkatan kekuatan otot, dan meningkatkan serta 
mengoptimalkan aktifitas fungsional didapatkan hasil penurunan nyeri, 
meningkatnya LGS, meningkatnya kekuatan otot, dan peningkatan aktifitas 
fungsional. 
Kata kunci : parese inferior post laminectomy, SWD dan terapi latihan 
 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kelemahan pada kedua anggota gerak bawah yang disebabkan oleh 

gangguan proyeksi korteks ke V neuron korteks serebri yang mengatur gerakan 

folunter melalui jaras piramidal dan ekstrapiramidal. Aktivitas yang berlebihan 

dan adanya trauma jatuh terduduk, dan terdapat kompresi menyebabkan 

tetjadinyaparaparesi inferior. 

B.  Rumusan Masalah  

Dari latar belakang yang dikemukakan penulis di atas dapat dirumuskan 

masalahnya yaitu: Apakah SWD, dan terapi latihan dapat mengurangi nyeri, 

meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan LGS,dan meningkatkan aktifitas 

fiinngsional, pada kasus paraparese inferior et causa post laminectomy? 

C.  Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui pengaruh SWD, dan terapi latihan terhadap 

pengurangan nyeri, meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan LGS, dan 

meningkatkan aktifitas fungsional, pada kasus paraparese inferior et causa post 

laminectomy 

 

 

 

 

 



BAB II 

A. Deskripsi Kasus 

1 .  Definisi  

Kelemahan pada kedua anggota gerak bawah yang disebabkan oleh 

gangguan proyeksi korteks ke V neuron korteks serebri yang mengatur 

gerakan folunter melalui jaras piramidal dan ekstrapiramidal. Aktivitas yang 

berlebihan dan adanya trauma jatuh terduduk, dan terdapat kompresi 

menyebabkan terjadinya paraparesi inferior. 

2 .  Etilogi  

Paraparese adalah suatu keadaan berupa kelemahan pada ekstremitas. 

Paraparesis bukan merupakan suatu penyakit yang berdiri sendiri, namun 

merupakan suatu gejala ,ang disebabkan adanya kelainan patologis pada 

medulla spinalis.  

Kelainan-kelainan pada medulla spinalis tersebut diantaranya adalah 

Multiple Sclerosis, suatu penyakit inflamasi dan demyelinisasi yang 

disebabkan oleh berbagai macam hal. Diantaranya adalah kelainan genetik, 

infeksi dari virus dan factor lingkungan. 

Selain itu, paraparesis juga dapat disebabkan oleh tumor yang 

menekan medulla spinalis, baik primer maupun skunder. Juga dapat 

disebabkan oleh kelainan vasculer pada pembuluh darah medulla spinalis, 

yang bisa berujung pada stroke medulla spinalis. 

Semua keadaan tersebut dapat menyebabkan terjadinya paraparesis 

inferior, yang apabila tidak segera ditangani akan memperburuk keadaan 



penderita. Sehingga, diagnosis dan penanganan yang tepat pada kelainan-

kelainan diatas diharapkan dapat membantu penderita paraparese untuk 

mewujudkan kondisi yang optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

A. PROSES FISIOTERAPI 

Pasien merupakan seorang perempuan bernama Sri Rubini berumur 66 tahun, 

beralamat di. Kalibadri No.101, Kutowinangun Tingkir, Salatiga. bersgama 

kristen, dengan diagnose paraparese inferior ec post laminectomy. Telah 

dilakukan pemeriksaan nyeri, kekuatan otot, dan kemampuan fungsional. 

1.  Impairment 

Pada kasus Paraparese Inferior akibat kompresi keluhan yang sering 

dia1ami oleh pasien antara lain adanya penurunan kekuatan otot pada kedua 

tungakai, adanya gangguan keseimbangan 

2.  Functional Limitation 

functional limitation adalah : Permasalahan yang sering terjadi pada 

pasien Paraparese Inferior dalam melakukan aktivitas fungsional sehari-hari 

yaitu pasien belum bisa memposisikan duduk ke berdiri dikarenakan adanya 

rasa nyeri di kedua lutut, pasien helum bisa jongkok ke berdiri dikarenakan 

kedua tungkai lemah. 

3. Retriction of Participation 

Retriction ofparticipation adalah adanya hambatan dalam melakukan 

aktivitas sosial antara pasien dengan keluarga dan masyarakat. 

B. Teknologi Intervensi Fisioterapi 

Banyak teknik yang bisa digunakan pada terapi latihan, namun disini teknik yang 

digunakan adalah: 

a. SWD 



Adalah gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh suatu generator 

berfrekuensi 27,12 MHz atau energi elekromagnetik 27 MHz atau EEM 27 MHz, 

dengan panjang gelombang 11 meter yang digunakan untuk pengobatan (Sujatno, 

et,al, 1993). 

b. William flexion exercise 

William Flexion Exercise nomor 1 

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

permukaan matras. 

Gerakan : Pasian diminta meiatakan 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 

(Basmajian, 1978). 

Hasil Evaluasi 

Evaluasi Nyeri dengan Visual Analogue Scale (VAS) 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

A. Pembahasan 

1. Evaluasi nyeri dengan VAS 

Dad gambar di atas, maka dapat dilihat adanya penurunan rasa nyeri diam 

dari T1 = 1 cm menjadi T6 = 0 cm, nyeri tekan T1 = 2 cm menjadi T6 = 1 cm, 

dan nyeri gerak T1 = 4 cm menjadi 16 = 3 cm. 

Kenaikan suhu jaringan pada tingkat hangat meningkatkan aktivitas 

afferent primer yang mengakibatkan menutupnya spinal gate (Mense, 1978). 

Aplikasi modalitas thermal membombardir thermoreseptor sehingga terjadi 

kenaikan action potential afferent dan menutup gate. 

Pengaruh MWD pada pengurangan rasa nyeri adalah panas yang 

dihasilkan oleh MWD akan menyebabkan terjadinya peningkatan temperatur 

pada area yang diterapi, dengan demikian akan terjadi dilatasi yang diikuti 

peningkatan aliran darah kapiler sehingga pembuangan sisa-sisa hasil 

metabolisme yaitu zat "P" yang menumpuk di jaringan, dengan Iancarnya 

sirkulasi darah, maka zat "P" jugs ikut terbuang, sehingga terjadi rileksasi pada 

otot dan dengan terjadinya rileksasi tersebut maka spasme otot dan nyeri akan 

berkurang. 

Nyeri akan berkurang setama pemanasan bertangsung. Perubahan 

vaskuter dalam merespon aplikasi dari pemanasan akan mengurangi 30 ml per 

100 gr jaringan yang telah terabsorbsi. Peredaran darah yang sangat besar akan 

meningkatkan suplai nutrisi karena untuk perbaikan dan mengangkut sisa-sisa 

produksi dari jaringan yang cidera (Michovitz, 1990). 



Pemanasan lokal juga mengaktivasi arcus reflek somato viscemi 

menstimulasi cutaneus thermo reseptor akan meningkatkan aktivitas dari sistem 

saraf simpatik dan menghasilkan vasodilatasi dalam pembuluh darah yang dalam 

sehingga dapat mengurangi nyeri (Michovitz, 1990). 

2. Evaluasi Peningkatan LGS 

Evaluasi LGS pada hip kiri dan trunk pada bidang sagital dan frontal 

dengan goniometer mengalami peningkatan yaitu hip kiri TO = S : 0°-0°-20° F: 

30°-0°-10° , T6 = S : 5°-0°-20° F : 350-00-10° dan trunk TO = S : 10°-20°-15° F: 

0°-10°-0°, T6 = tetap. 

Penulisan dapat dilakukan dengan 2 notasi jika pada sendi yang diukur 

mengalami keterbatasan. Alat ukur yang digunakan adalah goniometer. Dengan 

gerakan aktif maupun pasif akan merangsang propioseptif dengan perubahan 

panjang otot pada saat terjadi kontraksi otot, darah akan mengalir ke jaringan 

tubuh. Sehingga pada sendi terjadi penambahan nutrisi makanan dan zat atau 

enzim, yang berakibat mencegah timbulnya perlengketan jaringan pada daerah 

sekitar sendi, maka lingkup gerak sendi akan bertambah (Konttle, 1994). 

Pengaruh yang lain adalah akibat adanya gerakan penguluran dari otot-

otot pada punggung. Penguluran dapat terjadi apabila dilakukan dengan cara aktif 

maupun pasif. Penguluran ini merupakan indikasi dari pemendekan jaringan yang 

membuat lingkup gerak sendi menjadi terbatas. Sehingga dengan latihan 

penguluran, jaringan yang memendek akan terulur, nyeri beerkurang, spasme 

berkurang, fleksibilitas otot menjadi baik, rileksasi terpenuhi, dan seiring dengan 

kekuatan otot yang bertambah maka lingkup gerak sendi juga bertambah (Kisner, 



1996). 

3. Evaluasi peningkatan kekuatan otot 

Dari gambar diatas diperoleh hasil bahwa ada peningkatan kekuatan otot 

fleksor, ekstensor, adduktor, dan abduktor hip sinistra dari To = 3 menjadi T6 = 4 

sedangkan fleksor dan ekstensor ankle dari To = 4 menjadi 16 = 4. 

Menurut Ganong (1985), dengan terapi latihan secara aktif, maka akan 

terjadi peningkatan kekuatan otot karena suatu gerakan pada tubuh selalu disertai 

oleh kontraksi otot, sedangkan kekuatan kontraksi itu tergantung dari sistem 

motor unitnya. Motor unit merupakan suatu neuron dari group otot, jadi semakin 

banyak motor unit terekrut, maka ssemakin kuat, kontraksi otot tersebut. 

Apabita tahanan diberikan pada otot yang berkontraksi, otot akan 

beradaptasi dan menjadi lebih kuat. Penyesuaian yang terjadi di dalam otot dapat 

teriewati melalui terapi latihan apabila kemampuan otot secara progresif 

terpelihara. Otot, yang mana merupakan jaringan kontraktil, menjadi lebih kuat 

akibat hasil hipertropi dari serabut otot dan suatu penambahan pengangkutan 

motor unit di dalam otot (Kisner, 1996). 

Untuk peningkatan kekuatan otot, maka kontraksi otot harus diberikan 

tahanan sehingga peningkatan level dari tension akan meningkat karena 

hipertropi pengangkutan motor unit di dalam otot (Kisner, 1996). 

Selama latihan isometric, penyediaan penggunaan latihan tahanan 60%-

80% dari otot terulur atau meningkat kapasitasnya dalam penguatan (Knapik, 

1983). 

 



4. Kemampuan fungsional 

Setelah melakukan beberapa terapi dapat diperoleh informasi setelah 

diberikan 5 kali tindakan fisioterapi berupa SWD, terapi latihan didapatkan hasil 

penurunan intensitas nyeri dari To = 4 menjadi T6 = 2, penurunan ketergantungan 

dalam merawat diri dari To = 2 menjadi T6 = 1, peningkatan kemampuan dalam 

mengangkat beban dari To = 4 menjadi T6 = 2, peningkatan kemampuan dalam 

berjalan dari To = 5 menjadi T6 = 2, peningkatan kemampuan saat duduk dari To 

= 4 menjadi 16 = 2, peningkatan kemampuan saat berdiri dari To = 5 menjadi T6 

= 1, peningkatan kenyamanan saat tidur dari To= 5 menjadi T6 = 1, peningkatan 

kemampuan dalam kehidupan seksual dari To= 4 menjadi T6 = 1, peningkatan 

kemampuan dalam kehidupan sosial dari To= 4 menjadi T6 = 1, dan peningkatan 

kernampuan saat harus bepergian jauh dari To= 5 menjadi T6= 1. 

Dengan adanya lingkup gerak sendi aktif yang meningkat, maka akan 

dapat meningkatkan koordinasi dan motor skill dalam kemampuan fungsional 

(Kisner, 1996). 

Apabila terjadi keterbatasan fungsional, maka di sans terdapat 

ketidakstabilan dari organ tubuh. Pemeriksaan dan pengkajian akan membedakan 

jenis impairment yang hilang apakah dari lingkup gerak sendi, kekuatan otot, 

kestabilan sendi, dan lain-lain. Untuk meningkatkan kemampuan fungsional, 

komponen impairment harus dikaji melalui latihan yang lengkap pada tingkat 

dimana teknik pengajaran aman sesuai dengan kemampuan yang dapat 

diintegrasikan di dalam program latihan (Kisner, 1996). 

Dengan adanya penurunan intensitas nyeri, penurunan ketergantungan 



dalam merawat diri, peningkatan kemampuan dalam mengangkat beban, 

peningkatan kemampuan dalam berjalan, peningkatan kemampuan saat duduk, 

peningkatan kemampuan saat berdiri, peningkatan kenyamanan saat tidur, 

peningkatan kemampuan dalam kehidupan seksual, peningkatan kemampuan 

dalam kehidupan sosial, dan peningkatan kemampuan saat harus bepergian jauh 

maka kemampuan fungsional dari pasien akan meningkat. Sehingga aktivitas 

sehari-hari dapat dilakukan hampir mendekati keadaan saat sehat. 

BAB V 

A. Kesimpulan 

B. Kesimpulan 

Mekanisme paraparese inferior karena adanya kompresi intervertebra 

yang secara progresif dan kemudian mengarah pada terjadinya perubahan pada 

daerah perbatasan tulang-tulang vertebra dan ligament. Proses degenerasi sendiri 

dimulai dari nucleus, yang menjadi keras dan berkurang elastisitasnya. Anulus 

fibrosus menjadi mudah sobek dan menonjol keluar dari seta vertebra. Sendi 

apofiseal menjadi sempit, kartilago menipis atau hilang sama sekali, sehingga 

sendi menjadi kaku (Caillet, 1978). 

Pada kondisi ini, terapi ditujukan untuk mengurangi nyeri pada punggung 

dan pantat, meningkatkan LOS, meningkatkan kemampuan fungsional, dan 

menurunkan deformitas. 

Setelah mendapatkan terapi sebanyak 6 kali dengan modalitas SWD dan 

terapi latihan diperoleh hasil meialui evaluasi terakhir berupa (1) berkurangnya 

nyeri, (2) meningkatnya LGS, dan (3) meningkatnya kemampuan fungsional. 



Dengan demikian 

diharapkan pasien dapat semaksimal mungkin mampu kembali beraktivitas 

seperti semula. 

Dengan peranan fisioterapi pada kondisi seperti ini, pasien akan 

mendapatkan penanganan yang serius dan tepat. Akan tetapi kemajuan 

kesembuhan pasien hanya ditunjang dari modalitas dan kemampuan skill dari 

terapis tersebut, tetapi kemauan atau motivasi dari pasien itu sendiri juga sangat 

berperan dalam kesembuhan pasien. 

C. Saran 

Mengingat bahwa paraparese inferior merupakan penyakit yang bisa 

terjadi akibat trauma Yang banyak dijumpai terutama pada wanita memiliki 

angka prevalensi yang lebih tinggi terkena paraparese inferior dibandingkan 

dengan prig. Hal tersebut dikarenakan wanita memiliki aktivitas yang monoton 

dengan posisi yang statis, misalnya saja pada penggunaan sepatu dengan hak 

tinggi atau pada pedagang dengan kebiasaaan menggendong dan akan 

memungkinkan jatuh pada posisi terduduk. Saran yang dapat penulis kemukakan 

disini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi pasien 

Agar bisa lebih hati-hati dalam beraktivitas khususnya pembebanan pada 

tulang belakang. Bila terasa nyeri sebaiknya dikompres dengan air hangat 

selain menjalani terapi yang teratur, latihan dirumah juga lebih baik dalam 

menentukan keberhasilan pasien dan kesabarannya juga diperlukan untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal. Saran bagi pasien adalah untuk 



mengurangi aktivitas yang niembutuhkan pembebanan pada yang berlebihan 

punggung. 

2. Kepada masyarakat 

Hendaknya tetap menjaga kesehatan dan kebugaran melalui aktivitas yang 

seimbang dan apabila merasakan nyeri yang berkepanjangan pada sendi 

dengan disertai atau tanpa adanya rasa kaku, hendaknya segera diperiksakan 

kee dokter atau tenaga kesehatan lain. 

3. Kepada pemerintah 

Kami menghimbau agar pelayanan fisioterapi pada tingkat pusat pelayanan 

masyarakat di tingkat bawah lebih ditingkatkan sehingga masyarakat dapat 

memperoleh pelayanan fisioterapi yang memadai. 

Akhirnya walaupun penyakit paraparese inferior ini bersifat progresif, 

seiring dengan usia dan tidak dapat dihambat, namun dengan demikian upaya tim 

medis dalam hal ini fisioterapis, sedapat mungkin pasien mempertahankan 

kualitas hidup pasien dengan tetap melakukan aktivitas sehari-hari tanpa 

ketergantungan dari orang lain. 
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