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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KASUS NYERI 

PUNGGUNG BAWAH MYOGENIC DI PUSKESMAS II KARTASURA 

(Dwi Margasari Febriana, 2013,  59 halaman) 

 

ABSTRAK 

 

Latar Belakang : Low back pain merupakan gejala berupa nyeri di bagian 

pinggang yang dapat menjalar ke tungkai kanan atau kiri. Nyeri dapat  berupa 

local, radikular atau keduanya. Nyeri ini terasa didaerah lumbal atau lumbosakral. 

Nyeri punggung bawah myogenic merupakan suatu nyeri punggung bawah yang 

disebabakan oleh salah satu dari berbagai masalah musculoskeletal.  

Tujuan : Untuk mengetahui pelaksanaan Fisioterapi dalam mengurangi nyeri, 

mengurangi spasme, meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan lingkup gerak 

sendi, dan meningkatkan kemampuan fungsional pada kasus nyeri punggung 

bawah myogenic dengan menggunakan modalitas infrared(IR), Transcutaneus 

Electrical Stimulation (TENS), dan terapi latihan dengan metode Wiiliam Fleksi 

Exercise. 

Hasil : Setelah dilakukan terapi selama 6 kali didapat hasil penilaian nyeri dengan 

Visual Analog Scale (VAS) yaitu nyeri diam T1 : 4 menjadi T6 : 3, nyeri tekan T1 

: 3 menjadi T6 : 2, nyeri gerak T1 : 2 menjadi T6 : 1, peningkatan lingkup gerak 

sendi  dengan Midline yaitu lingkup gerak sendi fleksi trunk T1 : 6 menjadi T6 : 

8, lingkup gerak sendi ekstensor trunk  T1 : 3  menjadi T6 : 2 , lateral fleksi kanan 

T1 : 5 menjadi T6 4 , lateral fleksi kiri T1 : 5 menjadi  T6 : 4, peningkatan 

kekuatan otot dengan Manual Muscle Test yaitu fleksor trunk T1 : 3 menjadi T6 : 

4 , dan ekstensor trunk T1 : 3 menjadi T6 : 4. 

Kesimpulan :Infra Red (IR) dapat mengurangi spasme dalam nyeri punggung 

bawah myogenic, Transcutaneus Electrical Stimulation (TENS) dapat mengurangi 

nyeri dalam kondisi nyeri punggung bawah myogenic dan terapi latihan dengan 

metode William fleksi dapat meningkatkan kekuatan otot dan lingkup gertak 

sendi. 

 

Kata kunci: Low back pain, Infra Red (IR), Transcutaneus Electrical Stimulation 

(TENS),dan Terapi Latihan William fleksi. 
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PHYSIOTHERAPEUTIC ADMINISTRATION OF MYOGENIC LOW 

BACK PAIN CASE IN PUKSESMAS II KARTASURA 

(Dwi Margasari Febriana, 2013, 59 pages) 

 

ABSTRACT 

 

Background: Low back pain is a symptom, namely, it is pain in waist that may 

spread to left or right leg. The pain may be local, radicular or both. Pain is felt in 

lumbar or lumbosacral area.  Myogenic low back pain is pain in low back caused 

by one of various musculoskeletal problems.  

Purpose: To know physiotherapeutic administration in attempts of relieving pain, 

reducing spasm, enhancing muscle strength, improving joint movement range, and 

restoring functional capability in myogenic low back pain case by using 

modalities of Infra Red (IR), Transcutaneous Electrical Stimulation (TENS), and 

exercise therapy with William Flexion Exercise. 

Results: After 6 times therapies, results of pain assessment were found by using 

Visual Analog Scale (VAS), namely, motionless pain (T1: 4 turned into T6: 3), 

pressure pain (T1: 3 turned into T6: 2), motion pain (T1: 2 turned into T6: 1) 

improvement of joint movement range with midline, namely: range of trunk 

flexion joint movement (T1: 6 increased to T6: 8), range of trunk extensor joint 

movement (T1: 3 turned into T6: 2), lateral right flexion (T1: 5 turned into T6: 4), 

lateral left flexion (T1: 5 turned into T6: 4), enhancements of muscle strength 

tested by using Manual Muscle Test were  trunk flexor (T1: 3 turned into T6: 4), 

and extensor trunk (T1: 3 turned into T6: 4). 

Conclusion: Infra Red (IR) can reduce spasm of myogenic low back pain, 

Transcutaneous Electrical Stimulation (TENS) can relieve pain in the case of 

myogenic low back and exercise therapy by using William Flexion can enhance 

muscle strength and range of joint movement. 

 

Key words: Low back pain, Infra Red (IR), Transcutaneous Electrical 

Stimulation (TENS), and exercise therapy of William Flexion. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Low back pain atau nyeri punggung bawah merupakan sekumpulan gejala yang 

menandakan bahwa terdapat sesuatu yang salah.Nyeri punggung bawah adalah kondisi 

yang tidak mengenakan disertai adanya keterbatasan aktivitas dan nyeri apabila 

melakukan pergerakan atau mobilisasi. Kebanyakan nyeri punggung bawah  disebabkan 

oleh salah satu dari berbagai masalah musculoskeletal (Muttaqin, 2011) 

Seperti yang dikatakan oleh (Sidharta, 1984) bahwa setiap  hari beribu-ribu 

orang mendapat trauma miofisial, mengingat banyaknya pekerja kasar yang bergizi 

kurang baik dengan kondisi kesehatan badan yang serba kurang optimal. Juga 

dikalangan social yang serba cukup atau berlebihan keadaan tubuh tidak optimal karena 

kegemukan, terlalu banyak duduk dan terlalu kaku karena tidak mengadakan gerakan-

gerakan untuk mengendurkan ototnya. 

Low back pain Myogenik 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 pembuluh 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, 1987). 

Gangguan yang dapat ditimbulkan akibat kondisi ini antara lain nyeri,  

panas, gemetar, kesemutan, seperti terbakar, tertusuk atau ditikam. Nyeri  

punggung bawah bersumber dari berbagai struktur. Otot merupakan salah satu struktur 

yang berhubungan didalamnya yang dapat mengakibatkan nyeri kemudian terjadi 

spasme yang berasal dari ketegangan-ketegangan otot dibagian punggung bawah. 

Infra red, Tens dan terapi latihan metode William flexion exercise  

serta pemberian edukasi merupakan modalitas fisioterapi yang dipilih penulis pada 

kasus nyeri punggung bawah myogenic yang penulis pilih pada karya tulis ilmiah  

ini. 

Tujuan Penulisan 

1. Mengetahui pengaruh IR, TENS, dan terapi latihan dalam mengurangi nyeri pada 

punggung bawah. 

2. Mengetahui pengaruh terapi latihan dalam meningkatkan lingkup gerak sendi 

(LGS) trunk serta kekuatan otot fleksor dan ekstensor. 

3. Mengetahuai pengaruh terapi latihan dalam melakukan kemampuan fungsional. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Low back pain 

Low back pain atau nyeri punggung bawah merupakan salah satu gangguan 

muskuloskeletal yang disebabkan oleh aktivitas tubuh yang kurang baik (Maher, 

Salmond & Pellino, 2002). 

Low back pain Myogenik adalah nyeri punggung bawah yang disebabkan oleh 

gangguan atau kelainan pada musculoskeletal tanpa disertai gangguan  neurologi antara 

vertebra thorakal 12 sampai dengan bagian bawah pinggul atau anus (Paliyama, 2003). 

Faktor  yang mendasari nyeri punggung bawah ini ialah cedera otot atau 

ligamen, sprain, strain serta spasme otot. (Wirawan 2004). Secara etiologi  penyebab 

nya dapat disebabkan sebagai berikut : 

1. Regangan lumbosakral akut 

Regangan yang berlebihan pada perlekatan otot terhadap tulang menimbulkan nyeri 

karena tegangnya otot pada saat posisi yang tidak nyaman dan terjadi berulang-

ulang. 

2. Spasme 

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 yang menimbulkan nyeri. 

Pada kondisi Low back pain Myogenik nyeri yang berhubungan adalah mobilitas 

lumbal dan keterbatasan aktifitas fungsional. Stimulus nyeri yang ditransmisikan 

berasal dari suatu keadaan otot yang lemah yaitu pada ekstensornya dibanding fleksor 

sehingga tidak kuat mengangkat beban. Oleh adanya rangsangan dari luar otot sendiri 

tidak jelas sebagai sumber nyeri, tetapi muscle spindles jelas di inversi sistem saraf 

simpatis. Selanjutnya muscle spindles mengalami spasme sehingga mengalami nyeri 

tekan. Perlengketan otot tidak sempurna akan melepaskan pancaran rangsang saraf 

berbahaya yang mengakibatkan nyeri sehingga menghambat aktifitas otot (Soedomo, 

2002). 

Tanda dan gejala dari nyeri punggung bawah akibat spasme otot adalah 

ditemukan nya nyeri myofisial, yang khas ditandai dengan nyeri gerak dan nyeri tekan 

seluruh daerah yang bersangkutan (trigger point), kehilangan ruang gerak kelompok 

otot yang bersangkutan (loss of range of motion), spasme otot punggung 

bawah.Keluhan nyeri sering hilang bila kelompok otot tersebut diregangkan (Soedomo, 

2002). 
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Problematika Fisioterapi 

 Problematik pada kasus nyeri punggung bawah miogenic terbagi dalam 3 hal, 

yaitu impairment, fungsional limitation, dan disability. 

1. Impairment 

Impairment merupakan gangguan dalam tingkat jaringan. Dalam kasus ini bisa 

disebabkan karena adanya spasme otot punggung bawah yang mengakibatkan 

penurunan gerakan fleksi, ekstensi, dan lateral fleksi, spasme pada m.gluteus,  

penurunan kekuatan otot serta lingkup gerak sendi karena nyeri pada punggung 

bawah. 

2. Fungsional Limitation 

Fungsional Limitation merupakan gangguan keterbatasan dan penurunan fungsioanl 

dalam hal ini bisa di karenakan adanya gangguan atau kesulitan dalam mengambil 

sesuatu di lantai, membungkukkan badan, jongkok-berdiri, saat duduk/ berdiri lama 

karena adanya nyeri. 

3. Dissability 

Problematik yang berhubungan dengan disability adalah adanya gangguan dalam 

kesehariannya dan sangat tergantung dengan pekerjaan, aktivitas dan kehidupan 

sosialnya dengan masyarakat. Dalam hal ini pasien terganggu dalam kehidupan 

social seperti arisan dan pengajian. 

 

Teknologi Intervensi Fisioterapi 

Teknologi yang digunakan ialah Infra Red (IR), Transcutaneus Electrical Nerve 

Stimulation (TENS) dan William Flexion Exercise. 

1. Infra Red (IR) 

Sinar infra merah adalah pancaran gelombang lektromagnetik dengan 

panjang gelombang 7700 A° -4 juta A°, yang terletak diantara sinar merah. (Sujatno, 

2003). 

Efek fisiologis Infra red 

a. Vasodilatasi pmbuluh darah 

b. Sedative 

c. Meningkatkan kerja kelenjar keringat 

Efek terapeutik 

a. Menghilangkan rasa sakit 

b. Relaksasi otot 

Indikasi: 

a. Peradangan akut : contusion / benturan, muscle strain, sprain, trauma sinovitis 

b. Arthritis : osteoarthritis, myalgia, neuralgia, neuritis 
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c. Persiapan exercise dan massage 

Kontraindikasi 

a. Gangguan sensibilitas kulit 

b. Gangguan insufisiensi pada darah 

c. Kecenderungan terjadi perdarahan  

2. Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) 

Transcuteneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) adalah suatu cara 

pengurangan energi listrik untuk merangsang sistem saraf melalui permukaan kulit 

dan terbukti efektif untuk mengurangi berbagai tipe nyeri (Parjoto, 2006). 

Dalam hal ini TENS yang digunakan termasuk arus direct current (DC) 

yaitu arus yang aliran elektronnya dari suatu titik yang energy potensialnya tinggi ke 

titik lain yang energi potnsialnya lebih rendah.Sumber arus listrik nya adalah 

baterai. Pada arus ini termasuk arus interferensi. 

Macam-macam TENS: 

a. TENS Konvensional 

b. AL-TENS (Acupuncture-like TENS) 

c. Intense TENS 

Efek fisiologis : 

a. Pemblokiran nyeri, melalui mekanisme teori kontrol gerbang. Serabut afferent 

terdiri dari neuron sensorik berdiameter besar (large fibers/A) dan neuron 

berdiameter kecil (small fibers/C). Small fibers merupakan serabut saraf halus 

tidak bermyelin yang berfungsi membuka jembatan hantaran rangsang nyeri, 

sedang large fibers berfungsi menutup jembatan hantaran. Stimulasi serabut saraf 

berdiameter besar dengan arus Transcutaneus Elektrical Nerve Stimulation dapat 

menutup gerbang sehingga nyeri dapat terblokir. 

b. Vasodilatasi arteriole, mengakibatkan kenaikan aliran darah yang memperlancar 

pembuangan materi yang berpengaruh terhadap nyeri yaitu Bradikin, Histamin 

dan Materi P. Implikasi klinis, Transcutaneus Elektrical Nerve Stimulation 

merupakan metode pengobatan yang tidak merusak jaringan tubuh (non infasif) 

tidak mengandung racun, berkhasiat alami sehingga efektif untuk pengobatan 

nyeri kronis (Parjoto, 2006). 

Indikasi TENS 

a. Nyeri kepala 

b. Nyeri pasca operasi 

c. Nyeri miofisial 

d. Nyeri pasca melahirkan 

e. Trauma musculoskeletal baik akut maupun kronik , dll 
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Kontra indikasi TENS 

a. Adanya kecenderungan perdarahan ( pada area yang diterapi ) 

b. Luka terbuka yang sangat lebar 

c. Penyakit vaskuler (arteri maupun vena) 

d. Pasien beralat pacu jantung 

e. Kehamilan (bila terapi diberikan pada daerah abdomen atau panggul) 

f. Kondisi dermatologi (pada area yang diterapi) 

3. 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). 

Menurut Borenstein dan Wiesel (1989) William Flexion Exercise bertujuan 

untuk membuka foramina intervertebra dan facet joint, penguatan otot perut dan 

gluteus, memperbaiki fleksibilitas otot punggung dan sirkulasi darah yang 

membawa nutrisi ke diskus intervertebralis. 

Tujuan latihan William fleksi bagi problematik nyeri punggung bawah 

adalah memberikan efek stretching dan strentening, strettching pada otot-otot 

punggung bawah sedangkan strentening pada otot-otot abdominal.Stretchingadalah 

salah satu teknik latihan yang bertujuan untuk penguluran struktur jaringan lunak 

yang memendek. 

 

RENCANA PELAKSANAAN STUDI KASUS 

Pengkajian Fisioterapi 

Anamnesis 

Dari anamnesis yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 2013 diperoleh data 

sebagai berikut : 

a. Identitas Pasien 

Nama  :  Ny.S 

Umur  :  53 tahun 

Jenis Kelamin :  Perempuan 

Agama :  Islam 

Pekerjaan :  Membersihkan kos-kosan 

 Alamat :  Gonilan 

b. Keluhan utama 

c. Riwayat penyakit sekarang 

d. Riwayat penyakit dahulu 
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e. Riwayat pribadi 

f. Riwayat keluarga 

g. Anamnesis sistem 

Pemeriksaan Fisik 

a. Tanda – tanda vital 

Tekanan darah :  120/80 mmHg 

Denyut nadi :  75 kali/menit 

Frek. pernafasan :  18 kali/menit 

Temperatur :  36 ºC 

b. Inspeksi  

c. Palpasi 

d. Pemeriksaan gerak dasar 

1) Pemeriksaan gerak aktif 

2) Pemeriksaan gerak pasif 

3) Pemeriksaan gerak isometrik melawan tahanan 

e. Pemeriksaan  kognitif intrapersonal dan interpersonal  

f. Pemeriksaan kemampuan fungsional dan lingkungan aktifitas  

Pemeriksaan spesifik 

a. Tes provokasi  

b. Pengukuran sekala nyeri 

c. Pengukuran LGS  

d. Kekuatan otot dengan MMT 

e. Pemeriksaan kemampuan fungsional dengan Oswestry disability index :  

Diagnosa Fisioterapi 

1. Impairment 

a. Adanya nyeri diam, tekan dan gerak pada m.gluteus 

b. Adanya spasme otot 

c. Adanya keterbatasan Lingkup Gerak Sendi 

d. Adanya penurunan kekuatan otot 

2. Permasalahan fungtional limitations 

Pasien mengalami kesulitan pada saat duduk lama, berdiri lama dan keterbatasan 

gerakan ruku’ saat sholat. 

3. Disability  

Pasien terganggu dalam kehidupan sosial seperti arisan dan pengajian. 
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Tujuan Fisioterapi 

Tujuan fisioterapi dirumuskan berdasarkan pada problematika fisioterapi. 

Tujuan fisioterapi terdiri dari tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. 

1. Tujuan jangka pendek 

a. Mengurangi nyeri 

b. Mengurangi spasme 

c. Meningkatkan kekuatan otot 

d. Meningkatkan LGS 

e. Meningkatkan aktivitas fungsional 

2. Tujuan jangka panjang 

Tujuan jangka panjangnya adalah meningkatkan kemampuan fungsional serta 

melanjutkan program jangka pendek. 

 

Pelaksanaan Fisioterapi 

Dalam pemberian terapi harus memperhatikan metode atau teknik yang tepat 

dan efektif berdasarkan penyebab timbulnya keluhan, problem yang dihadapi dan 

kondisi pasien saat ini. Sehingga tujuan dari terapi tersebut dapat terlaksana dengan baik 

dan dengan hasil yang memuaskan sesuai dengan program terapi. 

Adapun penatalaksanaan pada tanggal 5, 9, 12, 16, 19, 23 januari  yang telah 

diberikan yaitu dengan infra merah , TENS, dan terapi latihan. 

a. Infra merah (non luminous) 

b. Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) 

c. Pelaksanaan William Flexion Exercise 

Edukasi 

Edukasi sangat penting diberikan kepada penderita nyeri punggung bawah 

antara lain sebagai berikut :  

a. Pasien disarankan untuk melakukan latihan – latihan yang di ajarkan terapis. 

b. Pasien dianjurkan bila setiap mengambil barang di bawah disarankan agar jongkok 

terlebih dahulu, badan tegak jangan membungkuk. 

c. Pasien diasarankan apabila mau bangun dari tidur ke duduk dengan cara miring dulu 

dan lengan menyangga. 
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Rencana Evaluasi Hasil Terapi 

Evaluasi dilakukan berdasarkan rencana program yang telah disusun 

berdasarkan kriteria dan parameternya. Tujuan evaluasi mengetahui tingkat 

keberhasilan terapi yang telah dilakukan. Evaluasi ini tidak dilakukan pada setiap sesi 

terapi, melainkan dilakukan secara berkala yaitu 6 kali sesi terapi atau satu minggu satu 

kali. Beberapa pengukuran yang dilakukan meliputi : 

a. Evaluasi nyeri  dengan menggunakan Visual Analog Scale (VAS) 

b. Evaluasi kekuatan otot dengan Manual Muscle Test (MMT) 

c. Lingkup Gerak Sendi (LGS)  menggunakan midline 

d. Kemampuan fungsional denganOswestry disability index 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pasien yang bernama Ny. S umur 53 tahun, alamat gonilan dengan diagnosis 

Low back pain myogenic mempunyai problematik adanya nyeri diam, tekan dan gerak 

pada daerah punggung bawah, adanya keterbtasan LGS, penurunan kekuatan otot 

paravertebra. 

Setelah dilakukan terapi dengan modalitas infra red, tens, dan terapi latihan sehingga 

dapat ditentukan evaluasinya. Evaluasi dilakukan secara periodik selama 6 kali terapi 

yaitu pada tanggal 5, 9, 12, 16, 19 dan 23 januari 201. Pada kasus ini evaluasi yang 

digunakan adalah nyeri dengan VAS, kekuatan otot dengan MMT, LGS dengan 

midline, kemampuan fungsional dengan Oswestry Disability Questionnaire. Hasil 

T1sampai dengan T6 diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 1 

Evaluasi nyeri dengan VAS 

Nyeri    T1 T2  T3 T4 T5 T6 

Nyeri diam 4  4  4  3  3  3 

Nyeri tekan  3 3 3 3 2 2 

Nyeri gerak 2 2 1 1 1 1 

 

Dari diagram 1 diatas dapat disimpulkan bahwa nyeri mengalami penurunan dari 

T1 sampai dengan T6. Presentase nyeri paling bagus terdapat pada jenis nyeri gerak yaitu 

penurunan dari nilai nyeri 2 ke 1. 
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Tabel 2 

Evaluasi kekuatan otot dengan MMT 

Otot   T1 T2  T3 T4 T5 T6 

Fleksor  3 3 3 3 4 4 

Ekstensor  3 3 3 3 4 4 

 

Dari diagram 2 dapat disimpulkan bahwa otot penggerak fleksor, ekstensor, 

abduktor, dan adduktor mulai T1 sampai T4 mempunyai nilai kekuatan otot 3, 

sedangkan T5 sampai T6 didapatkan hasil adanya peningkatan kekuatan otot  

menjadi 4. 

Tabel 3 

Evaluasi LGS dengan midline 

   T1 T2  T3 T4 T5 T6 

 Fleksi  6 6 7 7 8 8 

Ekstensi  3 3 3 3 2 2 

lateral fleksi kanan 5 5 5 5 4 4 

lateral fleksi kiri  5 5 5 5 4 4 

 

  Dari diagram 3 diatas dapat dilihat adanya peningkatan LGS pada paravertebra 

yaitu untuk gerakan fleksi dari T1 sampai T2 mempunyai nilai 6 cm dan mengalami 

peningkatan berturut-turut pada T3 sampai T4 bernilai 7 cm dan meningkat lagi dari T5 

dan T6  yaitu 8 cm, kemudian gerakan ekstensi dari T1 sampai T4 mempunyai nilai sama 

yaitu 3 cm dan mengalami peningkatan T5 dan T6 yaitu 2 cm. Untuk gerakan lateral 

fleksi kanan dan kiri mempunyai nilai sama dari T1 sampai T4 yaitu 5 cm dan meningkat 

dari T5 dan T6 yaitu 4 cm.   

 Tabel 4.4  

Evaluasi kemampuan fungsional dengan Oswestry Disability Questionnaire 

   T1 T2  T3 T4 T5 T6 

Intensitas nyeri  2 2 2 2 1 1 

Perawatan diri  1 1 1 1 1 1 

Mengangkat benda 3 3 3 3 2 2 

Berjalan  2 2 2 2 1 1 

Duduk  1 1 1 1 1 1 

Berdiri  2 2 2 2 2 2 

Tidur  1 1 1 1 1 1 

Kehidupan sex  1 1 1 1 1 1 

Kehidupan sosial 1 1 1 1 1 1 

Rekreasi  1 1 1 1 1 1 

jumlah  15 15 15 15 12 12 
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Dari diagram 4 diatas telah didapatkan hasil terapi dari T1 sampai T4 mempunyai 

jumlah kemampuan fungsional 15 yaitu pasien masih dalam kategori mengalami 

kecacatan/ketergantungan sedang, kemudian hasil T5 sampai T6 jumlah 12 dan 

mengalami peningkatan kemampuan fungsional  yaitu pasien mengalami kecacatan / 

ketergantungan ringan. 

 

SIMPULAN DAN SARAN  

Simpulan 

Pada pasien dengan nama Ny. S umur 53 tahun, dengan diagnosa  

Low Back Pain Myogenic setelah diberikan terapi dengan infra merah, tens dan  

terapi latihan berupa William flexi exercise selama 6 kali didapatkan hasil sebagai 

berikut : 

a. Adanya penurunan nyeri diam, gerak, dan tekan 

b. Adanya pengurangan spasme 

c. Adanya peningkatan otot fleksor dan ekstensor 

d. Adanya peningkatan lingkup gerak sendi trunk 

e. Adanya peningkatan kemampuan fungsional. 

 

Saran 

1. Saran bagi terapis 

Untuk senantiasa berusaha meningkatkan pengetahuan, sehingga untuk 

mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat muncul pada penderita dan dapat 

melakukan intervensi fioterapi yang tepat untuk keberhasilan terapi dan fisioterapis 

hendaknya mampu bekerjasama dengan profesi medis yang lain. 

2. Bagi Pasien 

Diharapkan ketekunan dan ketelatenan dalam melakukan terapi dan latihan di rumah 

secara teratur dapat menghasilkan terapi yang optimal.Sehingga permasalahan 

pasien dapat terpecahkan. 

3. Bagi Masyarakat 

Diharapkan kepada masyarakat apabila menjumpai kasus yang seperti ini untuk 

segera diperiksakan sehingga mendapat penanganan dan prognosisnya akan lebih 

baik dan masyarakat juga sadar akan pentingnya sikap tubuh yang baik dan benar 
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dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah terjadi trauma tersebut diantaranya 

menghindari mengangkat barang-barang yang berat dengan posisi yang salah, olah 

raga kompetisi, diharapkan tidur ditempat tidur atau kasur yang keras, yang lebih 

penting lagi gizi dan istirahat yang cukup, serta mengurangi aktivitas yang 

berlebihan. 
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