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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KASUS PIRIFORMIS SYNDROME 

DEXTRA DI RSJD DR. RM. SOEDJARWADI PROVINSI JAWA TENGAH 

(Ria Oktaviani Zulfa, 2019, 84 pages) 

 

Abstrak 

 

Piriformis syndrome adalah kondisi klinis jebakan dari saraf sciatica pada tingkat 

ischial tuberosity yang ditandai dengan nyeri pada daerah gluteal atau pantat yang 

terasa seperti terbakar hingga pada bagian belakang kaki. Selain itu, dapat diikuti 

dengan mati rasa pada pantat dan sensasi kesemutan di sepanjang distribusi saraf 

sciatica. Untuk mengetahui manfaat TENS (Transcutaneus Nerve Electrical 

Stimulation) dan hold relax stretching terhadap penurunan nyeri, peningkatan 

lingkup gerak sendi hip, dan terhadap peningkatan kemampuan fungsional dalam 

kasus Piriformis syndrome dextra. Terapi dilakukan sebanyak 4 kali didapatkan 

pemeriksaan Visual analogue scale (VAS) dengan hasil terdapat penurunan nyeri, 

pemeriksaan  dengan goniometer terdapat peningkatan lingkup gerak sendi hip 

sehingga kemampuan fungsional pasien mengalami peningkatan yang dinilai 

dengan Oswestry disability index (ODI). Penanganan dengan modalitas TENS dan 

hold relax stretching didapatkan hasil penurunan nyeri, peningkatan LGS hip, dan 

peningkatan kemampuan fungsional. 

 

Kata Kunci: piriformis syndrome, TENS, terapi latihan, hold relax stretching. 

 

Abstract 
 

Piriformis syndrome is a clinical condition when entrapment of the sciatic nerve 

of the ischial tuberosity characterized by pain in the gluteal or buttock that feels 

burning to the back of the leg. In addition, it can be followed by numbness and 

tingling sensation along the distribution of the sciatic nerve. The benefits of TENS 

(Transcutaneus Nerve Electrical Stimulation) and exercise therapy in the form of 

hold relax stretching to decrease pain, increase range of motion (ROM) of hip, 

and increase functional ability of Piriformis syndrome. After 4 treatments, the 

results showed a decrease in pain in the piriformis muscle assessed by Visual 

analogue scale, increase range of motion of hip assessed with a goniometer so that 

the patient's functional ability was assessed by the Oswestry disability index. The 

provision of physiotherapy intervention in the form of transcutaneus electrical 

nerve stimulation and exercise therapy in the form of hold relax stretching in 

piriformis syndrome results in a reduction in pain, an increase in the scope of joint 

motion, and an increase in functional abilities. 

 

Keywords: piriformis syndrome, TENS, exercise therapy, hold relax stretching. 

 
1. PENDAHULUAN 

Problematika kesehatan yang muncul akibat dari  aktivitas fisik yang berlebihan 

berhubungan dengan gerak dan fungsi tubuh manusia (Hapsari et al., 2009). Sendi 
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Hip merupakan salah satu sendi yang paling mobile yang memungkinkan adanya 

kemampuan bergerak yang lebih kompleks. Resiko adanya cidera pada area ini 

dan sekitarnya juga semakin tinggi. Nyeri punggung dapat disebabkan karena 

otot-otot punggung bawah yang mengalami ketegangan, posisi yang salah saat 

beraktivitas, maupun dalam posisi yang untuk waktu yang lama sehingga 

menimbulkan rasa nyeri (Samara, 2003).  

Problematika yang dapat ditemukan pada nyeri punggung bawah 

diantaranya low back pain, herniated nucleus pulposus, stenosis, radiculophaty, 

neurogenic pain dan piriformis syndrome. Piriformis syndrome adalah neuritis 

periferal akibat kompresi/iritasi atau abnormal dari otot piriformis yang berada 

dibawah atau melewati saraf sciatica (Norbury et al., 2012). Insiden dan 

prevalensi dari piriformis syndrome belum diketahui dengan jelas, namun sekitar 

6% hingga 36% piriformis syndrome menyebabkan low back pain dan sciatica. 

Prevalensi gejala sciatica yang dilaporkan dalam literatur bervariasi, sebanyak 

1,6% pada populasi umum dan 43% pada populasi kerja. Di Amerika Serikat rasio 

kejadian penderita pirifromis syndrome pada pria dan wanita berbanding 1:6 

(Kumar et al., 2011). 

Penanganan medis sebagai bentuk pengobatan konservatif pada kasus 

piriformis syndrome adalah dengan pemberian obat penghilang nyeri, telah 

diketahi sebanyak 76% pasien dengan keluhan piriformis syndrome merasa lebih 

baik setelah mengosumsi obat anti-inflamasi non steroid (NSAID), relaksasi otot 

dan istirahat (Neill et al., 2008). Penanganan fisioterapi yang dapat diberikan 

pada pasien dengan piriformis syndrome antara lain transcutaneus electrical 

nerve stimulation untuk mengurangi nyeri dan hold relax stretching untuk 

meningkatkan lingkup gerak sendi dalam mempertahankan fleksibilitas otot. 

2. METODE 

Piriformis syndrome menimbulkan beberapa masalah yaitu adanya nyeri, lingkup 

gerak sendi hip menurun, dan kemampuan fungsional pasien mengalami 

penurunan, dalam hal ini diukur dengan oswestry disability index. 

Penatalaksanaan fisioterapi dilakukan sebanyak 4 kali di RSJD. DR. RM. 
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Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 07, 11, 18, dan 25 Februari 2019 

dengan menggunakan modalitas TENS (Transcutaneus Electrical Nerve 

Stimulation) dan stretching. Pemasangan TENS dapat menghasilkan penurunan 

nyeri karena inhibisi respon serat nociceptive  yang berada di dorsal horn, 

melibatkan inhibisi segmental dengan menggunakan neuron yang berada di 

subtansia gelatinosa yang berada di kornu dorsalis medula spinalis sehingga nyeri 

akan terblokir dan rasa nyeri akan dirasa berkurang (Salim, 2015). Tujuan 

pemberian hold relax stretching untuk meningkatkan lingkup gerak sendi hip 

dengan adanya peningkatkan fleksibilitas otot piriformis melalui peningkatan 

elastisitas komponen viscoelastic nonkontraktil (Victoria et al., 2013). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Setelah diberikan treatment sebanyak 4 kali, penggunaan TENS dan hold relax 

stretching didapatkan hasil sebagai berikut: 

3.1.1 Nyeri dengan VAS 
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Gambar 1. Evaluasi Nyeri 

 

Terapi pertama (T1) sampai dengan terapi keempat (T4) terdapat 

penurunan nyeri gerak yaitu T1: 7 menjadi T4 : 2, nyeri tekan T1 : 3 menjadi T4 : 

1, dan nyeri diam nilai T1 : 1 menjadi T4: 0. 
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3.1.2 LGS dengan Goniometer 
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Gambar 2. Evaluasi LGS 
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3.1.3 Kemampuan Fungsional dengan ODI 
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Gambar 3. Evaluasi kemampuan fungsional 

Pada kemampuan fungsional didapatkan hasil penurunan disability T1 : 46 

(severe disability) menjadi T4 : 32 (moderate disability). 
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3.2 Pembahasan 

3.2.1 TENS (Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation) 

Setelah 4 kali diberikan modalitas TENS didapatkan penurunan nyeri. 

Pemasangan elektroda pada titik yang dikeluhkan nyeri oleh pasien menghasilkan 

penurunan nyeri karena inhibisi respon serat nociceptive (Salim, 2015). 

Penurunan nyeri juga disebabkan karena pasien melakukan pengobatan secara 

rutin. Pengobatan dengan menggunakan TENS dapat mengurangi nyeri saat 

istirahat secara kumulatif pada orang dengan nyeri musckuloskeletal (Brian et al., 

2015). 

 

3.2.2 Hold Relax Stretching 

Peningkatkan lingkup gerak sendi dengan pemberian hold relax stretching karena 

adanya peningkatkan fleksibilitas otot piriformis melalui peningkatan elastisitas 

komponen viscoelastic nonkontraktil (Victoria et al., 2013). Peningkatan 

fleksibilitas hold relax stretching dapat menimbulkan rasa nyeri dimana setiap 

orang memiliki batas ambang nyeri yang berbeda. Edukasi pada pasien untuk 

melakukan peregangan sesuai dengan batas kemampuan ini sangat penting. 

Setelah diberikan stretching pasien diedukasi bahwa pasien dapat melakukan 

peregangan dirumah sesuai dengan batas kemampuannya (Ahmed et al., 2015). 

Setelah diberikan stretching pasien diberi home program untuk melakukan 

peregangan dirumah (Ahmed et al., 2015). Selain melakukan home program, 

melakukan Peregangan sebelum beraktivitas sangat penting. Mengkontraksikan 

otot sebelum melakukan peregangan akan mengaktifkan reseptor muscle spindle 

yang akan menurunkan sensitivitasnya, mengurangi muscle tension dan resistensi 

terhadap peregangan (Ylinen, 2008). 

 

4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan tentang pelaksanaan fisioterapi pada pasien Ny. S umur 

56 tahun, dengan diagnosa piriformis syndrome dextra. Mengalami beberapa 

permasalahan yakni 1) nyeri yang dirasakan saat diam, ditekan dan digerakkan 



 

6 

 

pada otot piriformis, 2) Lingkup gerak sendi hip dextra mengalami penurunan, 

dan 3) penurunan kemampuan fungsional aktivitas sehari-hari. Setelah diberikan 

modalitas fisioterapi, dapat disimpulkan bahwa modalitas yang digunakan yaitu 

transcutaneus electrical nerve stimulation dan hold relax stretching berperan 

dalam 1) penurunan nyeri diam, tekan, dan gerak pada otot piriformis, 2) mampu 

meningkatkan lingkup gerak sendi hip dextra, 3) terdapat peningkatan 

kemampuan fungsional pasien.  

 

4.2. Saran 

Kepada pasien, pemberian home program yang diberikan oleh fisioterapis yakni 

active stretching dapat dilakukan pasien dirumah dengan posisi terlentang 

kemudian kedua kaki sedikit menekuk dan kaki kanan menyilang diatas kaki kiri, 

tarik lutut kanan kearah perut dan tahan selama 10 hitungan, selain dalam posisi 

terlentang pasien juga dapat melakukan stretching dengan posisi duduk. Home 

exercise ini dapat dilakukan 8x hitungan dengan 4x repetisi, dapat dilakukan pada 

pagi setelah bangun tidur dan sore hari. Selain itu, untuk menghindari kompresi 

pasien disarankan untuk tidak menumpukan berat badan pada salah satu sisi saat 

berdiri maupun duduk. Kepada fisioterapis, Saran untuk fisioterapis adalah untuk 

lebih memperhatikan assesment sebelum mendiagnosa dan menentukan tujuan 

serta intervensi yang akan diberikan. Selain itu, fisioterapis hendaknya selalu 

melakukan reevaluasi terhadap kondisi pasien untuk meminimalisir kesalahan-

kesalahan saat terapi dilakukan. Saran untuk mengangkat barang dengan cara 

berjongkok terlebih dahulu kemudian mengambil barang dan mengangkatnya 

secara perlahan. 
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