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PENGARUH MOBILISASI MANUAL KALTENBORN UNTUK 

MENGURANGI NYERI  PADA PASIEN NYERI PUNGGUNG BAWAH DI 

RSUD DR. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN 

 
Abstrak 

Nyeri punggung bawah adalah jenis keluhan tertinggi dibagian fisioterapi RSUD 

dr.Soehadi Prijonegoro Sragen.  Mobilisasi manual Kaltenborn adalah salah satu 

modalitas manual therapy difisioterapi yang bermafaat untuk mengurangi nyeri 

punggung bawah. Penelitian ini bertujuan untuk menegtahui pengaruh mobilisasi 

manual Kaltenborn untuk mengurangi nyeri pada pasien nyeri punggung bawah 

pada di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. Penelitian ini adalah pre 

eksperimental (quasi expiremental) dengan desain penelitian one group pre test – 

post test design, penelitian dilakukan pada 28 pasien nyeri punggung bawah di 

bagian fisioterapi RSUD dr.Soehadi Prijonegoro Sragen, instrumen penelitian 

adalah visual analoqe scale (VAS), pengambilan data pre test dengan pengisian 

skala visual analoqe scale (VAS)  selama 1 minggu,setelah diberikan tindakan 

mobilisasi manual Kaltenborn dengan durasi tindakan 5-10 menit dilakukan post 

test  dengan visual analoqe scale (VAS), pengujian data dengan Wilcoxon test 

dengan taraf signifikasi <0,005. Gambaran nyeri tingkat sedang 85,7% dan nyeri 

berat 14,3%. Setelah dilakukan manual mobilisasi Kalternborn tingkat nyeri 

responden separuh mengatakan nyeri menjadi ringan dan separuh yang lain nyeri 

menjadi sedang dengan signifikasi pengaruh ( p=0,000). Mobilisasi manual 

Kaltenborn berpengaruh mengurangi nyeri pada pasien nyeri punggung bawah. 

 

Kata Kunci: nyeri punggung bawah, mobilisasi manual kaltenborn. 

 

Abstract 

Lower back pain is the highest type of complaint in the physiotherapy department 

of dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Public Hospital. Kaltenborn manual 

mobilization is one of the useful modalities of manual therapy in physiotherapy to 

reduce low back pain. This study aims to determine the effect of Kaltenborn's 

manual mobilization to reduce pain in patients with low back pain in RSUD dr. 

Soehadi Prijonegoro Sragen. This study was pre-experimental (quasi 

expiremental) with one group pre-test-post-test design research design, the study 

was conducted on 28 lower back pain patients Physotherapy departement in 

RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, the research instrument was visual 

analoqe scale (VAS) , taking pre-test data by filling in the visual analoqe scale 

(VAS) for 1 week, after being given the Kaltenborn manual mobilization with 5 

minutes duration performed post test with visual analoqe scale (VAS), testing data 

with the Wilcoxon test with a significance level <0.005. Moderate level of pain 

85.7% and severe pain 14.3%. After the Kalternborn manual mobilization, the 

level of pain of the respondent half said that the pain was mild and the other half 

the pain was moderate with a significant effect (p = 0,000). Kaltenborn manual 

mobilization has an effect on reducing pain in patients with low back pain 

 

Keywords: low back pain, kaltenborn manual mobilization. 
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1. PENDAHULUAN 

Nyeri punggung bawah menyerang 630 juta penduduk dunia oleh Vos T, Flaxman 

(2010) dalam (Bussières et al., 2018). Dalam laporan studi low back pain di 

Australia mendapat respon 558 responden atau sebanyak 72,5 % dari total 

responden menunjukkan gejala yang paling mengganggu adalah nyeri, 

keterbatasan gerak dan penurunan  status kesehatan (Clohesy & Schneiders, 

2018). Nyeri pinggang bawah secara umum digambarkan sebagai rasa nyeri, 

ketegangan otot,nyeri menjalar atau tidak menjalar sampai ektremitas bawah. 

Nyeri punggang bawah kronis digambarkan sebagai nyeri dan gangguan 

fungsional dalam jangka panjang oleh Kuslich S. D. et.al.( 1991) dalam (Geurts, 

et al, 2018). Nyeri punggung bawah mempengaruhi kemampuan fungsional, 

kemampuan kerja dan kualitas hidup seseorang, nyeri pada regio tertentu 

dipunggung berpengaruh dengan disabalitas kemampuan fungsional ,absensi 

kerja,perasaan cemas dan depresi yang membuat menurunnya kualitas hidup 

sesseorang oleh (Vlaeyen et al., 2018). 

Penelitian oleh (Geurts et al., 2018) di Rumah Sakit Korea pada 20 

responden dengan diagnosa capsulitis adhesive menunjukkan bahwa penggunaan 

manual mobilisasi Kaltenborn grade II dan III lebih efektif dari pada mobilisasi 

Maitland mobilisasi grade III dengan oscilasi dalam hal pengurangan nyeri, 

peningkatan lingkup gerak sendi internal rotasi dan eksternal rotasi bahu. 

Berdasarkan pengalaman peneliti menggunakan teknik manual mobilisasi 

Kaltenborn pada pasien rentang usia antara 15 – 70 tahun dengan kasus nyeri di 

daerah thoracolumbal karena hypomobiltas segmen spinal terdapat pengurangan 

nyeri dari nilai visual analoge scale (VAS) angka : 8 berkurang menjadi VAS 

angka : 5 dalam satu sesi tindakan. 

Di RSUD dr Soehadi Prijonegoro pada data kunjungan pasien ke bagian 

Fisioterapi antara bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2018 dengan total 

kujungan 5574 kunjungan dan dicatat 10 kasus terbesar adalah nyeri punggung 

bawah, osteoarthitis, hemipharese, ischialgia, frozen shoulder, cervical root 

syndrome, fraktur, gangguan tumbuh kembang dan carpal tunel syndrome, dari 

data diatas menunjukkan kasus nyeri punggung bawah menjadi kasus yang paling 
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dikeluhkan dan paling banyak ditangani oleh Fisioterapis di RSUD dr.Soehadi 

Prijonegoro Sragen. 

Berdasarkan  ulasan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

membuat judul penelitian “Pengaruh Mobilisasi Manual Kaltenborn Untuk 

Mengurangi Nyeri  Pada Pasien Nyeri Punggung Bawah  di Rsud dr. Soehadi 

Prijonegoro Sragen 

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan  masalah dari penelitian ini 

adalah “Adakah pengaruh mobilisasi manual kaltenborn untuk menurunkan nyeri 

pada pasien nyeri punggang bawah di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen ? ”. 

Adapun tujuan penelitian ini secara umum untuk menganalisa pengaruh  

mobilisasi manual kaltenborn untuk mengurangi nyeri pada pasien nyeri 

punggang bawah di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, secara khusus 

bertujuan untuk Mengetahui karakteristik nyeri punggang bawah di RSUD 

dr.Soehadi Prijonegoro Sragen, mengaplikasikan teknik mobilisasi manual dengan 

metode Kaltenborn pada pasien nyeri punggung bawah, mengetahui manfaat 

fisiologis  mobilisasi manual Kaltenborn terhadap rentang nyeri  pada pasien nyeri 

punggang bawah. 

Berdasarkan pada perumusan masalah, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah terdapat pengaruh mobilisasi manual kaltenborn untuk mengurangi nyeri 

pada pasien nyeri pinggang bawah di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan pre 

eksperimental (quasi expiremental) dengan desain penelitian one group pre test – 

post test design. Populasi penelitian adalah pasien bagian fisioterapi yang 

mengeluh nyeri punggung bawah, yang diambil secara random sebanyak 28 

pasien setelah memenuhi kriteria inklusi yaitu terdapat hipomobilitas 

spinal,endfeel gerak abnormal dan nyeri VAS diatas angka 6. Teknik pengambilan 

sampel dengan teknik purposive sampling, teknik analisis data menggunakan 

Wilcoxon test dengan menggunakan aplikasi SPSS. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Responden 

Karakteristik sampel responden di bagi menjadi 3 yaitu kualitas keluhan nyeri 

pasien, kodisi demografi pasien dan patologi penyebab nyeri puggung pasien, 

sebelum dilakukan manual mobilisasi Kaltenborn dikeluhkan nyeri sedang 85,7% 

bahkan terdapat nyeri berat sebanyak 14,3% dan setelah dilakukan manual 

mobilisasi Kaltenborn didapatkan hasil berupa penurunan nyeri ringan dan sedang 

terkorntrol hal ini relevan Berdasarkan penelitian oleh (S.Hussain, 2016) 

penggunaan mobilisasi manual Kaltenborn regio lumbal pada 30 pasien dengan 

nyeri punggung bawah mekanik di tambah dengan stretching piriformis 

menurunkan nyeri secara signifikan dan peningkatan kemampuan fungsional yang 

diukur dengan Oswestry disability index score. 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan gambaran demografi 

tertinggi pasien nyeri pinggang  bawah adalah wanita 60,7% dengan pekerjaan ibu 

rumah tangga sebesar 43 % hal ini senada dengan penilitian yang dilakukan oleh 

(Ana et al., 2019) dalam penelitian crosssectional dari tahun 2009-2014 pada 

penduduk Spanyol menunjukkan nyeri punggung bawah lebih menyerang wanita 

dengan angka prevalensi wanita sebesar 27,03 % dibandingakn pria sebesar 18,83 

%. 

Berdasarkan penelitian oleh (Suzuki, Tamakoshi, & Sakakibara, 2016) 

terdapat 22,4 % pembantu rumah tangga berjenis kelamin wanita di jepang 

mengalami nyeri punggung bawah dikarenakan pekerjaan sehari harinya 

khususnya pekerjaan yang membutuhkan membungkuk,berdiri terus menerus dan 

pekerjaan malam hari mengurus rumah tangga dan masalah prilaku yang memicu 

nyeri punggung bawah, penyebab lain dari peningkatan nyeri pinggang bawah 

berdasarkan penelitian oleh oleh (Wáng, Wáng, & Káplár, 2016) di picu oleh 

proses menopause dan bekurangnya hormon estrogen, penurunan estrogen 

menjadi pemicu masalah degenerative musculoskeletal termasuk nyeri punggung 

bawah. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dalam pemeriksaan 

didapatkan hipomobilitas Vertebra lumbal sebesar 53,6 % sehingga harus 
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dilakukan intervensi mobilisasi manual Kaltenborn pada pasien, hal  tersebut 

dapat dijelaskan dengan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

(Vongsirinavarat, Wahyuddin, & Adisaiphaopan, 2018) sendi facet atau 

zygapophyseal joint di indikasikan sebagai penyebab nyeri punggung bawah 

sebesar 49% setelah dilakukan serangkain pemeriksaan nyerinpunggung dengan 

alogaritma mac kenzie dikomibinasikan dengan pemeriksaan  patofisioanatomi 

lain. 

Berdasarkan penelitian oleh (Wilde VE, et all, 2007) dalam (Vongsirinavarat 

et al., 2018) pada tahun 2007 konsensus para ahli memberikan 12 indikator 

gangguan sendi facet bebrapa antara lain tandai (a) penurunan lingkup gerak facet 

joint dan peningkatan tahanan, jika dilakukan penekanan (b) terdapat spasme otot 

di sekitar sendi facet yang terganggu. 

3.2 Pengaruh mobilisasi manual kaltenborn 1x tindakan durasi 5-10 menit 

selama 1 minggu  untuk mengurangi nyeri  pada pasien nyeri punggung 

bawah di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. 

Berdasarkan uji statistik SPSS pada lampiran 4 dengan menggunakan uji 

Wilcoxon test hasilnya adalah 0,000 yang artinya p<0,05 Ha di terima dan 

menunjukan adanya pengaruh signifikan pada kelompok kontrol yang diberikan 

mobilisasi manual kaltenborn 1x tindakan dengan  durasi 5-10 menit berdasarkan 

hasil analisa nilai nyeri rata rata saat pre test adalah 85,7 % nyeri sedang dan 

14,3% nyeri berat terkontrol dan hasil post test nilai nyeri menjadi 50% nyeri 

sedang dan 50% nyeri ringan hal ini sejalan dengan penelitian oleh (S.Hussain, 

2016) penggunaan mobilisasi manual Kaltenborn regio lumbal pada 30 pasien 

dengan nyeri punggung bawah mekanik di tambah dengan stretching piriformis 

menurunkan nyeri secara signifikan dan peningkatan kemampuan fungsional yang 

diukur dengan Oswestry disability index score. Penelitian systematic review oleh 

Coronado et al (2010) dalam  (Hegedus et al., 2011) menunjukkan satu sesi 

intervensi high-velocity, low- amplitude thrust (HVLAT) memberikan efek 

neurofisiologis jangka pendek. 
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4. PENUTUP 

Adapun kesimpulan dari hasil analisis data selama 1 minggu pada pasien nyeri 

punggung bawah dibagian fisioterapi RSUD dr.Soehadi Prijonegoro Sragen dapat 

diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pengurangan nyeri 

sebelum dan sesudah dilakukan manual mobilisasi Kaltenborn, dimana nyeri yang 

dilaporkan sebelum tindakan dengan intensitas sedang dan berat menjadi nyeri 

ringan dan sedang setelah dilakukan tindakan, sehingga dapat disimpulkan manual 

mobilisasi Kaltenborn efektif mengurangi nyeri punggung bawah. 

Bagi Intansi, memasukkan manual mobilisasi Kaltenborn sebagai salah satu 

modalitas dalam penenganan nyeri punggung bawah dilayanan rumah sakit 

khususnya dibagian fisioterapi.  

Bagi Peneliti, melakukan penelitian dengan lebih banyak responden dengan 

penggunaan teknik Kalteborn pada grade  high velocity thrust (HVT) pada  kasus 

nyeri punggung bawah. 
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