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MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah 

selesai dari suatu urusan kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang 

lain. Dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap.

(Terjemah QS. Al Insyirah : 6-8)
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ABSTRAKSI

Leo M. Dahlan. Pengaruh Back Exercise Pada Nyeri Punggung Bawah (Studi 
experimen  perbandingan  dua  model  latihan punggung bawah di Rumah 
sakit Dr. Moewardi Surakarta). Magister Kedokteran Keluarga. UNS 2008
Tujuan : Untuk mengetahui pengaruh perbedaan latihan punggung model 
William dan model Mc Kenzie terhadap pengurangan nyeri dan peningkatan 
fleksibilitas punggung bawah.
Rancangan : Eksperimen Pre-test – Post-test design
Subyek : 40 subyek penderita NPB yang memenuhi kriteria inklusi 
Tempat : Rumah sakit Dr. Moewardi Surakarta
Waktu : Bulan Mei 2008 sampai September 2008
Perlakuan : Penelitian bersifat eksperimen semu dengan sampel 40 orang yang 
memenuhi kriteria inklusi. Dilakukan pengukuran skala nyeri dan LGS sebelum 
dan sesudah intervensi. Sampel dibagi 2 kelompok yaitu 20 orang dengan 
perlakuan Back exercise model William, dan 20 orang dengan perlakuan Back 
exercise model Mc Kenzie. Analisis data menggunakan statistik non parametrik 
dengan metode Wilcoxon Signed Rank Test untuk uji beda dalam kelompok 
sedangkan untuk uji beda antar kelompok dengan Mann Whiteney Test, batas 
kemaknaan uji statistik p < 0,05.
Hasil : Data statistik menunjukkan bahwa pengurangan keluhan nyeri (VAS) pada 
kelompok perlakuan I dan kelompok perlakuan II setelah intervensi p = 0,19 hal 
ini menunjukkan bahwa kedua kelompok terjadi penurunan nyeri yang secara 
statistik dikatakan tidak berbeda. Meskipun jika dilihat Mean pada kelompok 
perlakuan I = 25,65 dan mean pada kelompok perlakuan II = 26,8 diperoleh 
selisih mean 1,15 dapat dikatakan tingkat nyeri kelompok II masih lebih tinggi 
dibanding kelompok I. Sedangkan untuk peningkatan Lingkup Gerak Sendi (LGS)
setelah intervensi diperoleh p = 0,03 dengan demikian ada perbedaan yang 
bermakna pada kedua kelompok. Jika dilihat Mean pada kelompok perlakuan I = 
1,945 dan mean pada kelompok perlakuan II = 2,515 diperoleh selisih mean 0,57 
dapat dikatakan peningkatan lingkup gerak sendi kelompok perlakuan II lebih 
baik dibanding kelompok perlakuan I.
Kesimpulan : Terjadi pengurangan nyeri yang lebih baik pada model William 
sedangkan pada model Mc Kenzie lebih baik dalam peningkatan fleksibilitas.
Kata kunci : William, Mc Kenzie, NPB, VAS, LGS
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ABSTRACT 

Leo M. Dahlan. Effect Back Exercise for Low Back Pain (Study experiment  
comparation two method exercise for low back pain in Dr. Moewardi 
Hospital of Surakarta). Magister Medical Education. UNS 2008
Goal : To now effect William exercise and Mc Kenzie exercise for decrease 
pain and increase range of motion back.
Draft: Eksperiment Pre-test – Post-test design
Subject : 40 subject with low back pain who inclution criteria
Place : Dr. Moewardi Hospital of Surakarta
Time : Month of May 2008 until September 2008
Treatment : The research is the quasy experiment with 40 samples which fulfill 
the inclution criteria. The samples is devided in two groups that 20 samples in one 
group with treatment Back exercise William method and Mc Kenzie method. Data 
was analyzed by using a non parametric method Wilcoxon signed rank test is to 
test the defference treatment in group. Otherwise the Mann Whiteney test is being 
used to test the defference of each period the first group and second group. The 
level of significance is p < 0,05.
Result : The  statistic data shows the decrease in pain for the first group and the 
second group after intervention p = 0,19. this also shows that the both groups 
happened a decreased in pain stating non different in statistic. Although if seen 
from mean in the first group values 25,65 and the second group values 26,8 have 
difference mean 1,15 can be said that the grade of pain in the second group still 
higher than the first group. Moreover, the increase range of motion after 
intervention found p = 0,03. Although if seen from mean in the first group values 
1,945 and the second group values 2,515 have difference mean 0,57can be said 
that the increase range of motion the second group better than the first group.
Conclusion: William method good for decrease pain and Mc Kenzie method 
good for range of motion
Key word: William, Mc Kenzie, Low Back Pain, VAS, ROM
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nyeri punggung bawah (NPB) sering menjadi penyebab anggota 

masyarakat merasakan penurunan kemampuan pada aktifitas fungsional 

sehari-hari. Penderita NPB selalu menyampaikan keluhan gejala nyeri, spasme 

otot dan gangguan fungsi. Kaku  otot  sendiri  akan menimbulkan  keluhan 

nyeri  yang pada gilirannya akan menyebabkan terjadinya lingkaran setan 

yang saling memperburuk keadaan. Tidak jarang penderita mengatakan 

adanya penurunan fungsi  pada aktifitasnya diantaranya penurunan 

kemampuan berjalan jauh, fleksibilitas  punggung  yang  menurun  dan  lain  

sebagainya. Demikian  yang  disampaikan  penderita  yang datang ke Rumah 

Sakit DR Moewardi Surakarta.

Nyeri spinal atau nyeri punggung bawah merupakan keluhan yang 

paling umum dijumpai dalam hubungannya dengan kasus muskuloskeletal. 

Angka perkiraan menunjukkan bahwa kurang lebih 80% orang dewasa pernah 

mengeluh nyeri punggung bawah  (Medika Jwalita, 2005 ). Jika ditinjau dari 

onset kejadian biasanya NPB mulai diderita antara usia 20 tahun – 55 tahun 

dan paling banyak usia 30 tahun -40 tahun (Kisner,1996).

Sebagai problem personal NPB sering menimbulkan rasa tidak nyaman 

yang berkepanjangan disamping kejemuhan akibat penanganan yang tak 

kunjung membuahkan hasil seperti yang diharapkan sedang merupakan 

problem klinikal karena penegakan diagnosa etiologis seringkali sulit bahkan 
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kontroversial sedang metode terapinya juga masih menimbulkan kontroversi 

dan hasilnyapun sering tidak memuaskan (Porter,1986). Pendapat Porter 

didukung oleh White, 1982 yang menyatakan bahwa 80% dari kasus NPB 

penyebabnya tidak dapat ditentukan.

NPB bukanlah suatu penyakit atau diagnosis yang menunjukkan suatu 

penyakit tetapi mengacu pada sindroma klinis dengan manifestasi berupa nyeri 

dan keluhan tidak nyaman seperti ketegangan dan atau kekakuan otot didaerah 

punggung bawah yang dimulai dari V Th XII  sampai dengan anus (Simon DS 

,1983). Ahli lain mengatakan bahwa NPB adalah nyeri pada bagian posterior 

trunkus antara batas bawah rongga dada sampai dengan lipatan gluteal inferior 

denga atau tanpa penjalaran ketungkai ( Tulder, 2001).

Dalam penanganan penderita NPB untuk mengurangi disabilitas dan 

perbaikan fungsional direkomendasikan dengan progran  back training

(Abenhaim,et al 2002). Pemberian terapi latihan pada kasus NPB sudah 

merupakan pelayanan rutin bagi setiap praktisi dibidang kefisioterapian dan 

telah menjadi bagian standar dalam penatalaksanaan NPB (Weinstein SM, 

1998) meskipun terapi latihan pada NPB atau yang sering dikenal dengan back 

exercise masih menyisakan berbagai pertanyaan tentang apakah bentuk dan 

jenis terapi latihan harus sangat spesifik terhadap setiap kasus NPB dengan 

latar belakang penyebab yang berbeda .Back exercise mempunyai manfaat 

untuk memperkuat otot-otot perut dan otot-otot punggung sehingga tubuh 

dalam keadaan tegak secara fisiologis. Back exercise yang dilakukan secara 

baik dan benar dalam waktu yang relatif  lama akan meningkatkan kekuatan 
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otot secara aktif sehingga disebut stabilisasi aktif. Peningkatan kekuatan otot 

juga mempunyai efek peningkatan daya tahan tubuh terhadap perubahan 

gerakan atau pembebanan secara statis dan dinamis.

Back exercise juga akan memperbaiki sistem peredaran darah sehingga 

mengatasi terjadinya pembengkakan yang dapat mengganggu gerakan dan 

fungsi sendi.Back exercise juga akan mengurangi nyeri melalui mekanisme 

gerbang kontrol dan pengurangan nyeri melalui Beta endorpin. Umumnya 

perbaikan nyeri tidak terdapat pada keseluruhan latihan dan kemungkinan 

tidak dapat berperan dalam pengurangan nyeri pada latihan punggung bawah 

(Borenstein, David G, 1989).

Hasil-hasil penelitian mengenai pengaruh latihan terhadap keluhan 

nyeri punggung antara lain dikemukakan oleh  Deyo dkk, pada tahun 1990 

yang menyatakan bahwa pada penderita nyeri punggung stadium kronik, 

pemberian program latihan dapat menambah lingkup gerak sendi atau 

kelenturan pada punggung. Lingkup gerak sendi atau kelenturan merupakan 

salah satu ukuran fleksibilitas sendi, makin besar nilainya, maka makin besar 

pula fleksibilitas sendi tersebut. Sehingga orang yang memiliki fleksibilitas 

sendi yang baik, biasanya jarang ditemukan keluhan sakit pada persendian. 

Kemudian Erhard tahun 1994 juga menemukan fakta bahwa ketegangan otot 

pada pasien nyeri punggung pada stadium akut dapat dikurangi dengan latihan 

yang menggabungkan antara latihan fleksi dan ekstensi punggung. Namun 

sayangnya, kedua penelitian tersebut belum secara spesifik menyebutkan 

pengaruh latihan terhadap keluhan nyeri penderita nyeri punggung.
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Menurut pengamatan penulis, penderita memiliki kebiasaan sikap 

keseharian yang salah yaitu sering melakukan aktifitas yang tidak ergonomis 

karena sebenarnya dalam jangka panjang sangat merugikan diri sendiri. 

Kebiasaan tersebut antara lain duduk dengan menggunakan dingklik yang 

ketinggiannya tidak sesuai dengan prinsip ergonomi. Padahal supaya tempat 

duduk tidak menimbulkan keluhan ketika digunakan saat bekerja, maka ada 

beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang harus dipenuhi antara lain 

pekerja mudah menggerakkan kaki, stabilitas dan keseimbangan tubuh tinggi, 

semua alat-alat yang diperlukan untuk bekerja mudah dijangkau sambil duduk 

tinggi tempat duduk, kedalaman dan sudut sandaran memenuhi syarat (Niebel 

& Freivalds, 1999, Susilowati, 1999).

Fenomena umum yang terjadi adalah apabila penderita mengalami 

keluhan gangguan kesehatan akibat nyeri punggung bawah, mereka lebih 

senang untuk minum obat, pijat atau mencari upaya penyembuhan lain . Hal 

ini antara lain dikarenakan masih sedikitnya informasi dan data-data mengenai 

model latihan yang sesuai dengan NPB.                         

Nyeri punggung bawah merupakan gangguan sistem 

neuromuskuloskeletal yang paling banyak dijumpai dikalangan industri yang 

dipicu oleh jejas mekanik (mechanical injury), oleh karena itu disabling nyeri 

punggung bawah di lingkungan industri telah menjadi fokus penelitian selama 

15 tahun terakhir (Agus Sudomo, 2002). 

Bertambahnya umur juga akan mempengaruhi pada kondisi fisik 

diantaranya berkurangnya fleksibilitas tulang belakang (Ekor Nurmiato  dalam 
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Tarwaka, 2004 : 79). Sedangkan menurut Kemper (1994) kemampuan fisik 

optimal seseorang dicapai pada saat usianya 25 –30 tahun, dan kapasitas 

fisiologis seseorang akan menurun 1% per tahunnya setelah kondisi puncak 

terlampaui. Proses penuaan seseorang ditandai dengan tubuh mulai melemah, 

gerakan tubuh makin lamban dan kurang bertenaga, keseimbangan tubuh 

semakin berkurang, dan makin menurunnya waktu reaksi. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka perlu dilakukan penelitian 

tentang penerapan Back exercise pada nyeri punggung bawah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, permasalahan yang 

hendak diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ada perbedaan pengaruh antara latihan kelenturan pada otot-otot 

punggung bawah metode William dan metode Mc. Kenzie terhadap 

pengurangan nyeri punggung bawah. 

2. Apakah ada perbedaan pengaruh antara latihan kelenturan pada otot-otot 

punggung bawah metode William dan metode Mc. Kenzie terhadap 

peningkatan fleksibilitas punggung bawah.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Sesuai dengan masalah yang hendak dipecahkan dalam penelitian 

ini, maka tujuan umum penelitian yang ingin dicapai adalah untuk 
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mengetahui perbedaan pengaruh metode latihan terhadap keluhan nyeri 

punggung bawah dan peningkatan fleksibilitas punggung bawah.

2. Tujuan khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah merupakan tujuan 

operasional berupa :

1. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara latihan kelenturan pada 

otot-otot punggung bawah metode William dan metode Mc. Kenzie 

terhadap pengurangan nyeri punggung bawah 

2. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara latihan kelenturan pada 

otot-otot punggung bawah metode William dan metode Mc. Kenzie 

terhadap peningkatan fleksibilitas punggung bawah sehingga dapat 

memilih metode yang paling baik.

D. Manfaat Penelitian

1. Pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan-pelatihan 

sebagaimana dalam penelitian ini diberikan kepada penderita nyeri 

punggung bawah 

2. a. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, secara umum adalah 

diharapkan kepada para penderita dapat mengetahui penyebab 

terjadinya keluhan nyeri punggung bawah dan selanjutnya dapat 

mengatasinya dengan menggunakan metode latihan. 
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b. Memberikan kesadaran kepada penderita nyeri punggung bawah 

bahwa keluhan nyeri punggung bawah yang mereka alami dapat 

dikurangi dan dicegah dengan latihan yang dapat dilakukan sendiri.
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BAB II

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS

Kajian Teori

Nyeri Punggung Bawah (Low Back Pain)

a. Pengertian

Nyeri punggung bawah atau LBP adalah nyeri yang terbatas pada regio lumbar, 

tetapi gejalanya lebih merata dan tidak hanya terbatas pada satu radik saraf, 

namun secara luas berasal dari diskus intervertebral lumbar. Sedang istilah 

lumbago adalah nyeri hebat dan akut pada regio lumbar yang disertai 

penurunan mobilitas.

Siatika (Sciatica) adalah nyeri radikuler sepanjang tungkai sesuai 

distribusi N. sciatica, merupakan sindroma radik saraf lumbar. Secara 

anatomis, jumlah vertebra lumbar (VL) adalah 5 ruas yang dihitung 

dari VL I dibawah vertebra torakal (VTh) XII yang mempunyai kosta. 

Variasi jumlah ruas VL mempunyai beberapa kepentingan praktis. 

Apabila jumlah VL hanya empat ruas, disebut sebagai sakralisasi, dan 

bila terdapat enam ruas disebut sebagai lumbalisasi. Pada lumbalisasi, 

prolaps diskus intervertebral VL 5 - VL 6 mengakibatkan sindrom S 1 

(Sakral-1), sedang pada sakralisasi prolaps VL 4 dan sakrum 

menyebabkan sindroma L 5. Procedsus tranversus VL 4 pada 

sakralisasi dapat bebas atau mungkin mengadakan kontak yang erat 

dengan sakrum membentuk sendi. Bila terdapat ketidaksetangkupan 

8
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processus tranversus, yang satu bebas dan di sisi lain berasimilasi 

dengan sakrum, akibatnya terjadi skoliosis lumbar (Syaiful Saanin, 

2001: 2).

Untuk mengerti lebih jauh tentang LBP diskogenik (LBP) yang 

berasal dari diskus intervertebral, pengetahuan tentang diskus 

intervertebral harus lebih didalami. Dimulai dari perkembangannya 

pada tingkat embrionik dan saat bayi sampai mencapai akhir 

perkembangannya pada pemuda dewasa. Saat lahir tinggi vertebra dan 

diskus intervertebral hampir sama, namun pada akhir masa 

pertumbuhan, tinggi diskus intervertebral hanya 1/3 - 1/5 korpus 

vertebral yang berdekatan. Diskus intervertebral membentuk 1/4 tinggi 

columna vertebral dewasa, yang tidak kalah penting adalah 

mempelajari tentang struktur mikroskopis dan biokimia diskus 

intervertebral serta biomekanik VL, baru dipelajari proses patologik 

yang menyebabkan keadaan klinik LBP. 

Diskus intervertebral terdiri atas nukleus pulposus di sentral dan 

anulus fibrosus yang melingkupinya. Perlu dibedakan antara protrusi 

dan prolaps. Protrusi digunakan untuk menunjukkan penonjolan diskus 

ke posterior tanpa rupturnya anulus fibrosus. Sedang prolaps terjadi 

bila anulus fibrosus ruptur dan jaringan diskus mengalami protrusi ke 

rongga epidural. Semua perubahan yang terjadi pada diskus 

intervertebral merupakan perubahan degenerasi, sebab diskus 

intervetebral tidak mengalami regenerasi. Kapan protrusi menjadi 
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prolaps, sulit diperkirakan, tetapi harus dipikirkan bahwa terapi 

manipulatif dapat mengakibatkan prolaps. Pada prolaps lumbar, 

jaringan diskus dapat menyebabkan stenosis kanal yang sangat mirip 

dengan tumor. Prolaps dapat berhubungan dengan dengan intensitas 

nyeri. Prolaps lumbar ke arah medial akan menekan kantong duramater 

dan serabut-serabut kauda ekuina, sehingga menimbulkan lumbago, 

pendataran lordosis lumbar, sciatica atau sindroma kauda ekuina. 

Setelah perforasi bagian posterior anulus fibrosus, jaringan prolaps 

dapat menyebar ke semua arah (lateral, posterior, superior atau 

inferior; atau ke sisi lainnya). Setelah prolaps, elemen saraf kanal 

spinal terkena. Hal ini akan menimbulkan perubahan mekanik jaringan 

sekitar (duramater dan radiks saraf) dan reaksi radang, sehingga 

mengakibatkan sisa gejala nyeri pasca laminektomi.

Low Back Pain (LBP) atau nyeri punggung bawah merupakan 

gangguan neuromuskuloskeletal yang paling banyak dijumpai di 

kalangan industri. Sebagian besar LBP disebabkan oleh gangguan 

struktur jaringan lunak. Onset nyeri yang terjadi dipicu oleh jejas 

mekanik (mechanical injury). Di Amerika Serikat, mechanical LBP 

merupakan salah satu keluhan pasien terbanyak yang disampaikan oleh 

para dokter. Kurang lebih 60 - 80 % populasi dewasa terkena, sehingga 

menduduki rangking 4 keluhan pasien terbanyak di poliklinik rawat 

jalan. Ditilik dari beban biaya yang dikeluarkan, LBP merupakan 

rangking 3 paling mahal, hanya dikalahkan oleh biaya penyakit kanker 
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dan penyakit jantung. Selama perjalanan hidupnya 4 dari antara 5 

orang dewasa pernah mengalami keluhan LBP, sehingga keluhan LBP 

paling sering menyebabkan kehilangan hari kerja pada umur kurang 45 

tahun, dibawah common cold (Anonymus, 2).

Meskipun LBP sangat banyak dikeluhkan, namun berbagai 

masalah yang mendasari sebagian besar tidak berbahaya dan nyeri 

akan hilang sendiri dalam beberapa hari atau minggu. Pengetahuan 

tentang patologi diskus intervetebral serta tanda dan gejala sudah 

diketahui lebih dari setengah abad, tetapi masih banyak pendapat yang 

berbeda tentang penyebab dan pengobatannya. 

Ada beberapa alasan mengapa dalam banyak pasien terdapat 

kesulitan untuk melacak sumber nyeri LBP. Pertama, LBP, baik yang 

kronik maupun yang berulang, jarang berhubungan dengan perubahan 

atau kerusakan tulang yang tampak secara radiografik. Meskipun ada 

perubahan degeneratif atau osteoporotik, tidak secara konsisten 

berhubungan dengan LBP, bahkan asimptomatik. Hal ini disebabkan 

bahwa perubahan pada diskus intervertebral tidak dianggap sebagai 

penyakit, tetapi merupakan proses biologik yang terjadi sepanjang 

hidup.  Kedua, inervasi pada vertebra adalah diffuse dan overlapping, 

sehingga sulit melacak lesi didasarkan pada keluhan dan hasil 

pemeriksaan dari pasien, kecuali bila ada nyeri radikuler. Ketiga, 

adanya spasme otot paraspinal sebagai mekanisme proteksi terhadap 

jejas vertebra lebih menutupi sumber nyeri yang asli. Keempat, 

meskipun kini LBP jarang dilakukan pembedahan, ada sedikit 
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informasi dari pengamatan langsung saat operasi, bahwa kerusakan 

jaringan lunak berhubungan dengan keluhan nyeri.

b. Etiologi

Etiologi LBP bermacam-macam, yang paling banyak adalah 

penyebab sistem neuromuskuloskeletal. Disamping itu LBP dapat 

merupakan nyeri rujukan dari gangguan sistem gastrointestinal, sistem 

genitourinaria atau sistem kardiovaskuler. Proses infeksi, neoplasma, 

dan inflamasi daerah panggul dapat juga menimbulkan LBP. Penyebab 

sistem neuromuskuloskeletal dapat diakibatkan beberapa faktor, ialah : 

(a) otot (miofasial), (b) diskus intervertebral, (c) sendi apofiseal 

posterior atau sendi sakroiliaka, (d) kompresi saraf / radiks, (e) 

metabolik, (f) psikogenik, (g) umur.

Otot (Miofasial)

Otot pinggang bawah memberi kekuatan dan perengangan 

untuk berbagai aktivitas, seperti berdiri, berjalan, dan mengangkat. 

Postur lordotik lumbar merupakan postur alamiah yang tidak dapat 

diubah. Seseorang yang mengalami LBP kronik, otot ekstensor 

lumbar lebih lemah dibanding otot fleksor, sehingga tidak kuat 

mengangkat beban. Otot sendiri sebenarnya tidak jelas sebagai 

sumber nyeri, tetapi muscle spindles jelas diinervasi sistem saraf 

simpatis. Dengan hiperaktivitas kronik, sistem simpatis ini (seperti 

pada ansietas), muscle spindles mengalami spasme, sehingga terasa 

nyeri tekan. Jejas pada perlekatan otot akan menyebabkan 

inflamasi kronik sehingga akan mengakibatkan nyeri tekan pula. 

Perlekatan otot yang tidak sempurna akan melepaskan pancaran 
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rangsang saraf berbahaya yang mengakibatkan nyeri, sehingga 

menghambat aktivitas otot. Terbukti ada hubungan langsung antara 

jumlah rangsang berbahaya penghambat fungsi otot dengan 

kekuatan otot yang tersedia. Sekali nyeri dihilangkan, akan muncul 

tenaga otot yang lebih besar. Jadi penurunan kekuatan otot 

mungkin berhubungan dengan nyeri. Latihan dapat merangsang 

pemulihan kekuatan otot (Mooney, 1996: 14). 

Ketegangan (strain) otot dapat terjadi akibat dipaksakan atau 

pengerahan tenaga. Ligamen punggung bawah menghubungkan 

kelima tulang vertebra untuk mendukung stabilitas punggung. 

Keseleo (sprain) punggung bawah dapat terjadi bila ligamen 

bergerak terlalu kuat dan mendadak. Jejas (sprain dan strain) 

merupakan penyebab LBP paling sering. Hal ini dipengaruhi pula 

oleh faktor usia, penggunaan, obesitas dan merokok. Penambahan 

usia dapat menimbulkan osteoporosis, penurunan kekuatan dan 

elastisitas otot dan ligamen. Meskipun perkembangan efek tersebut 

tidak dapat dihentikan, namun dapat dicegah dengan latihan 

teratur, makan yang mencukupi, penggunaan otot yang sesuai dan 

pencegahan merokok (Anonymus, 2).

Diskus Intervertebral

Pada usia anak dan remaja nukleus pulposus jelly like

dikelilingi oleh anulus fibrosus yang lebih kuat. Pada lansia 

normal, nukleus mulai mirip anulus. Pada usia pertengahan atau 

produktif dapat terjadi fisura atau robekan, sehingga terjadi protrusi 
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atau mungkin prolaps seperti yang telah disebut di muka. Gerakan 

yang paling banyak menimbulkan keadaan tersebut adalah gerakan 

fleksirotasi atau posisi bungkuk dan rotasi ke lateral yang 

mendadak.

Sendi Apofiseal atau Sakroiliaka

Fasies artikuler antar vertebra lumbar merupakan tempat 

nyeri pada 10 - 15 % LBP kronik. Ini disebabkan regio lumbar 

adalah merupakan motion segment dari kolumna vertebra selain 

regio servikal. Unit fungsional vertebra adalah motion segment

yang dibentuk oleh separuh ruas vertebra di atas dan separuh ruas 

vertebra di bawahnya. Termasuk juga ligamentum longitudinal 

anterior dan posterior, ligamentum flavum, prosesus spinosum dan 

prosesus transversum berikut ligamen. Fasies artikularis 

sebenarnya terdiri atas kartilago yang denervasi, sedangkan 

kapsula dan membran sinovial sendi yang diinervasi oleh reseptor 

nyeri. Perubahan degenerasi menambah beban jaringan penyokong 

seperti fasies artikular, ligamentum dan kapsul sendi, yang mana 

hal ini akan memicu sejumlah perubahan seperti pembesaran 

sinovial dan kapsul sendi, pembentukan jaringan ikat, hilangnya 

celah sendi dan atau sklerosis tulang sekitarnya. Spur tulang dapat 

dibentuk pada bulging anulus fibrosus dan korpus vertebra. 

Berbagai perubahan ini menyebabkan stenosis kanal spinal dan 

gesekan dengan radik saraf. Keluhan LBP akibat stenosis jenis ini, 
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paling sering diderita oleh pasien umur 60-70 tahun. Juga harus 

diingat bahwa meskipun sumber LBP persisten, keluhan nyeri 

dirasakan pada pantat sehingga tidak khas sebagai keluhan LBP.

Kompresi Saraf  atau Radix

Pada daerah lumbar, prolaps diskus intervertebral ke arah 

posterolateral akan menjepit radix saraf atau dapat mendorong 

radik saraf baik ke medial ataupun ke lateral. Radik saraf mungkin 

menjadi gepeng, melekat pada prolaps, atau membengkak dan 

menimbulkan reaksi radang. Posisi diantara prolaps dan radik saraf 

dapat juga berubah (Casey, 2000: 66).

Metabolik

Masalah metabolik terutama metabolisme tulang dan 

diabetes melitus, dapat menimbulkan degenerasi jaringan ikat, 

tulang dan saraf sehingga menimbulkan gejala dari jaringan yang 

bersangkutan. Osteoporosis dapat mempermudah terjadinya fraktur 

vertebra, terutama VTh XII, VLI. Fraktur vertebra dapat 

menyebabkan stenosis spinal, skoliosis, atau kifosis dengan 

mechanical LBP. Osteomalacia dan Paget disease dapat pula 

menyebabkan LBP. Diabetes melitus mengakibatkan degenerasi 

diskus intervertebral dan meningkatkan insidensi spondilolistesis, 

sehingga terjadi jejas kompresif jaringan saraf yang menyulitkan 

terapi (Casey, 2000: 68).
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Faktor Psikologi

Nyeri yang berasal dari spinal adalah komplek, merupakan 

persepsi stimulasi sensorik dan faktor-faktor psikologik. Susunan 

saraf pusat (SSP) merubah pesan nyeri dari nosiseptor melalui 

mekanisme gate control atau proses penghambatan desenden. 

Sebagai “pain termostat” adalah sistem analgetik yang ditengahi 

endorfin (the endorphin mediated analgetic system), mempunyai 

pengaruh yang kuat untuk menghambat nyeri. Posisi dan perilaku 

memainkan peran yang penting dalam LBP kronik sehingga dapat 

menyulitkan terapi.

Sistem saraf beradaptasi terhadap stimulasi kronik dengan 

fenomena hipersensitisasi. Hipersensitisasi menurunkan ambang 

pembakaran neuronal (neuronal firing) dan mengakibatkan 

stimulus aferen disebar ke reseptor yang sebelumnya tidak terlihat. 

Ini berperan dalam penyebaran nyeri (nyeri rujukan).

Nyeri kronik sering dipicu oleh perilaku repetitif, seperti 

marah, frustasi, penyalahgunaan alkohol, dan faktor sosial 

(pekerjaan yang membosankan, dukungan keluarga, besar gaji, 

tingkat pendidikan, dan jaminan asuransi). Sindroma nyeri depresif 

dapat terjadi pada LBP kronik, yang memuncak pada 6 bulan 

sampai 3 tahun setelah onset (Casey, 2000: 68).
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Umur

Pengerahan tenaga dan robekan serta faktor keturunan akan 

menyebabkan perubahan degeneratif diskus intervertebral seiring 

dengan bertambahnya umur, sehingga terjadi penyakit diskus 

intervertebral atau perubahan aestetik sendi-sendi kecil. Perubahan 

ini berbeda untuk tiap individu. Bila berat dapat menyebabkan 

kekakuan dan nyeri punggung bawah. Spur-spur tulang artrostik 

dan inflamasi sendi dapat menyebabkan iritasi saraf dan nyeri 

tungkai (Anonymus, 4).

c. Gejala dan Tanda-tanda LBP

Keluhan LBP sangat beragam, tergantung dari patofisiologi, 

perubahan biokimia atau biomekanik dalam diskus intervertebralis. 

Bahkan pola patofisiologi yang serupa pun dapat menyebabkan 

sindroma yang berbeda dari pasien ke pasien. Pada umumnya sindrom 

lumbar adalah nyeri. Sindroma nyeri muskuloskeletal yang 

menyebabkan LBP termasuk sindrom nyeri miofasial dan fibromialgia. 

Nyeri miofasial khas ditandai nyeri dan nyeri tekan seluruh daerah 

yang bersangkutan (trigger points), kehilangan ruang gerak kelompok 

otot yang tersangkut (loss of range of motion) dan nyeri radikuler yang 

terbatas pada saraf tepi. Keluhan nyeri sering hilang bila kelompok 

otot tersebut diregangkan. Fibromialgia mengakibatkan nyeri dan nyeri 

tekan daerah punggung bawah, kekakuan, rasa capai, dan nyeri otot. 



18

Nyeri diskogenik daerah lumbar dieksaserbasi oleh batuk, 

bersin atau mengejan, akibat terjadinya peninggian tekanan 

intraabdominal. Hal ini disebabkan adanya hubungan antara vena 

epidural tanpa katup dan kanal spinal terhadap perubahan tekanan intra 

abdominal dan intratorakal. Nyeri dapat bertambah saat membungkuk 

atau duduk di kursi malas, atau saat bangun dari keadaan duduk. Nyeri 

diskogenik biasanya terjadi akibat herniasi L4-L5-Sl (Perina D., 2001: 

4).

Nyeri akibat perubahan inflamasi sendi sakroiliaka dan 

apofiseal dirasakan di pantat dan menjalar ke anterior dan posterior 

paha. Pada waktu malam nyeri meningkat dan dapat kambuh karena 

duduk atau berdiri lama.

Sindroma radik saraf khas sebagai nyeri radikuler berasal dari 

radik saraf yang bergeseran (impingement) dengan hernia nukleus 

pulposus (HNP). Sindroma yang sama dapat dibangkitkan oleh iritasi 

atau proses inflamasi, sehingga banyak yang membaik dengan terapi 

konservatif. Pada impigement terasa nyeri tajam, mudah dilokalisir, 

disertai parestesi, Laseque's sign positif serta defisit neurologis dan 

nyeri radikuler di bawah lutut. Pada iritasi nyeri tumpul, sulit 

dilokalisir, tanpa parestesi, Laseque's sign negatif, tanpa defisit 

neurologis atau nyeri radikuler (Perina D. 2001: 5). 

Berhubung HNP sering terjadi pada herniasi L4-L5.S1, maka 

impingement L4 mengakibatkan penurunan reflek patella, meski 
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Laseque's sign positif. Impingement L5 memperlihatkan postur 

penderita membungkuk ke depan, hilangnya ekstensi ibu jari kaki, 

nyeri menjalar dari bagian posterior paha, bagian anterolatelar tungkai 

bawah ke maleolus lateral. Pada sindroma S1 nyeri kurang jelas, tetapi 

lebih ke maleolus posterior tungkai (paha dan betis), reflek Achilles 

negatif dan kram betis.  Sindrom radik saraf dapat pula melibatkan 

beberapa radik secara bersamaan. Selain HNP impingement dapat 

terjadi akibat stenosis spinal, degenerasi spinal dan sindroma kauda 

ekuina. 

Stenosis spinal terjadi akibat diskus kehilangan kekenyalan dan 

volumenya, seiring dengan bertambahnya umur, sehingga celah diskus 

menyempit. Dalam hal ini trauma ringan dapat menyebabkan inflamasi 

dan impingement radik saraf dengan akibat keluhan siatika klasik tanpa 

didahului ruptur diskus. Stenosis spinal sebenarnya dapat disebabkan 

oleh 4 faktor yaitu herediter, perkembangan, degenerasi dan trauma 

(Anonymus, 4).

Degenerasi spinal terjadi akibat penurunan kualitas hidroskopis 

nukleus pulposus yang mempercepat pula degerasi anulus fibrosus. 

Bersama perubahan degenerasi fasies artikular posterior dan anterior, 

akan mengakibatkan gejala klinik dan perubahan radiografik yang 

dikenal dengan istilah degenerasi korpus tiga sendi. Gejalanya dapat 

berkembang dari keluhan nyeri saja, instabilitas dengan 

pseudospondilolistesis dan defisit neurologis. Sindroma kauda ekuina 
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disebabkan oleh ekstrusi masif jaringan nukleus pulposus ke dalam 

kanal spinal. Akibatnya terjadi kompresi cul-de-sac, sehingga timbul 

gejala klasik sperti siatika bilateral, perineal atau perianal anestesi 

(saddle anesthesia) pada 60-80% kasus dan disfungsi vegetatif (miksi 

dan defekasi) lower motor neuron pada 90% kasus. Menurut 

perjalanan dan keluhan nyeri pada LBP dapat di bagi dalam : akut, bila 

kurang dari 6 minggu, sub akut bila berlangsung antara 6-12 minggu, 

dan kronik bila berlangsung terus lebih dari 12 minggu.

d. Diagnosis LBP

Diagnosis LBP ditegakkan dengan anamnesis, pemeriksaan 

klinis neurologik, perasat, elektrodiagnosis, dan radiografi. Penderita 

biasanya sangat mengenal lokasi nyeri, karakter dan intensitas nyeri, 

sehingga diagnosis sindrom lumbar mudah ditegakkan. Sindrom LBP 

berkembang sangat singkat atau sangat mendadak, sehingga penderita 

menghubungkan dengan aktivitas (mengangkat, menggeliat berlebihan, 

kecelakaan). Perubahan posisi badan atau tungkai juga sangat 

berpengaruh (dapat menambah atau mengurangi nyeri). Oleh karena 

itu anamnesis harus merupakan hasil interogasi yang teliti dan fanatik 

saat pemeriksaan pertama. Gejala khas sindroma lumbar adalah sakit 

mendadak, perjalanan nyeri silih berganti, tergantung pada postur, dan 

bertambah dengan batuk, bersin atau mengejan (Syaiful Saanin, 2001: 

6). 
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Pemeriksaan klinis mulai dari inspeksi untuk mengamati 

langkah penderita yang tidak setangkup atau pincang, posisi berdiri, 

adanya deformitas vertebra (lordosis lumbar, skoliosis) penonjolan otot 

(spasme paravertebral), dan sikap penderita. Kemudian palpasi pada 

penonjolan (spasme otot) dan perkusi memakai hammer pada prosesus 

spinosus lumbar untuk mencari lokasi nyeri atau sumber nyeri. Perasat 

yang ditujukan untuk LBP adalah reflek tendo (Achilles dan patella), 

Laseque's sign, Patrick's sign dan anti Patrick, Hoover test, 

pemeriksaan lingkup gerak sendi (LGS), berjalan dengan tumit atau 

jari-jari kaki dan pemeriksaan sensibilitas. Elektrodiagnostik pada 

penderita dengan nyeri spinal biasanya normal. Oleh karena itu 

elektromiografi baru diperlukan setelah 6 minggu dari onset nyeri 

(radikualar pain). 

Pemeriksaan radiografi untuk foto polos vertebra lumbosakral, 

atau mielografi lumbal atau kaudografi. Pemeriksaan CT scan atau 

MRI untuk membedakan apakah LBP berasal dari vertebra, jaringan 

ikat paravertebral, diskus, atau medula spinalis. Pemeriksaan 

pencitraan ini, termasuk mielografi dan CT dyscography jangan 

dikerjakan pada bulan pertama ketika nyeri (dengan atau tanpa 

sciatika) kecuali bila ada defisit neurologik progresif atau tanda-tanda 

atau gejala penyakit yang berbahaya, seperti tumor atau infeksi. 

Pemeriksaan ultrasonografi bermanfaat untuk diagnosis banding 
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dengan appendisitis, proses di rongga pelvis atau aneurisma 

abdominal.

e. Penatalaksanaan

Tujuan penatalaksanaan LBP pada prinsipnya adalah untuk 

menghilangkan nyeri, mengembalikan aktifitas dan gerakan pada 

fungsi sebelumnya dan mencegah untuk kambuh. Oleh karena itu 

prinsip penatalaksanaan terbagi tiga fase, yaitu fase primer, sekunder, 

dan tersier. Lain halnya dengan Anonymous terapi LBP berdiri sendiri, 

tergantung jenisnya, seperti HNP, sciatika, stenosis spinal, degenerasi 

diskus, skoliosis, spondilolistesis, spondilosis, atau impingement radik 

saraf. Namun sebenarnya keduanya mempunyai prinsip yang sama. 

Fase primer dimulai 4-6 minggu segera setelah onset nyeri. 

Selama waktu ini sebagian besar kasus akan membaik sendiri 

(asymptomatic). Terapi fisik untuk menghilangkan nyeri dan 

mengembahkan fungsi layak dilakukan pada fase ini, kecuali bila ada 

defisit neurologis maka perlu dipikirkan tindakan bedah. 

Fase sekunder berlangsung selama 6 minggu sampai 4 bulan. 

Pada fase ini masih perlu tindakan fisioterapi, sebab recovery masih 

mungkin terjadi. Adanya kemunduran defisit neurologis mengharuskan 

dilakukan tindakan bedah. 

Fase tertier, diakui bahwa mungkin ada faktor lain yang 

menghambat resolusi. Termasuk ini adalah penyakit yang tersembunyi 
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seperti tumor, infeksi dan inflamasi yang memerlukan pemeriksaan 

lebih teliti.

Sekali nyeri awal telah hilang, dinasehati untuk menjalani 

program rehabilitasi guna meningkatkan kekuatan otot pinggang dan 

abdomen, seperti halnya latihan stretching untuk meningkatkan 

fleksibilitas, juga mengurangi berat badan, mencegah rokok, nasehat 

tentang cara duduk, berdiri, berjalan atau mengangkat beban untuk 

mencegah kambuh. Tirah baring biasanya hanya beberapa hari bahkan 

pada siatika harus dibatasi 3 sampai 5 hari, kemudian aktif untuk 

duduk atau berdiri lagi. Jangan menganjurkan tirah baring sebagai 

terapi untuk LBP ringan. Latihan fitness untuk mencegah kambuh 

harus hati-hati pada gerakan fleksi punggung. Termasuk latihan ini 

adalah double knee-to-chest stretch, pelvic tilt exercise, lower trunk 

rotation stretch, curl up exercise, trunk flexion stretch, alternate arm-

leg extension exercise, bone lumbar extention, alternate leg extentions 

dan harmstring stretch while standing. (Anonymous, 2001; 3-4).

Terapi farmakologik dengan obat analgesik, penggunaan 

narkotika terbatas pada nyeri akut, karena penggunaannya pada nyeri 

kronik, malahan akan meningkatkan daya fungsional. Tujuan 

farmakoterapi adalah mengurangi nyeri dan inflamasi. Digunakan non 

steroid anti-inflamatory drugs (NSAID) nyeri ringan dan sedang. 

Steroid dapat digunakan terutama bila ada proses inflamasi. Pemberian 

steroid injeksi epidural dapat menghilangkan nyeri, namun bukan 
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tanpa komplikasi. Untuk mengurangi spasme otot, digunakan muscle 

relaxants. Untuk LBP yang berat dapat digunakan kombinasi NSAID, 

steroid dan muscle relaxants dengan dosis terbagi. Disamping itu 

untuk mengatasi nyeri dapat digunakan terapi non farmakologik seperti 

ultrasound, short wave, TENS (Transcutaneous Electrical Nerve 

Stimulation), Corsets, Accupunture, Traksi atau manipulasi (latihan 

fisik).

Tindakan non bedah yang akhir-akhir ini banyak 

dikembangkan adalah injeksi steroid epidural, injeksi pada facies 

artikular, injeksi cortison pada sendi sakroiliaka, injeksi botox untuk 

spasme otot, injeksi pada trigger point, nucleoplasty, radiofrequency 

lesioning dan endoscopy spinal.

Anatomi dan Fisiologi Tulang Belakang

Columne Vertebralis (Spine)

Columna vertebralis merupakan penyusun rangka axial yang 

utama, umumnya tersusun oleh 26 tulang yang masing-masing disebut 

vertebra dan terbagi menjadi 5 regio, yaitu 7 vertebrae cervicalis

(VC), 12 vertebrae thoracalis (VT), 5 vertebrae lumbalis (VL), 1 

tulang sacral (VS) dan 1 tulang coccygeus (Vcoc). Pada orang dewasa, 

rata-rata tingginya adalah 72 sampai 75 cm, di mana seperempatnya 

merupakan bantalan antar tulang vertebrae yang disebut discus 

intervertebralis (DIV). Sudut yang terbentuk antara bagian paling 
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caudal dari vertebrae lumbalis dengan tulang sacral disebut angulus 

lumbosacral (Seeley R.R., 2003 : 220).

Fungsi columna vertebrae yaitu (a) menyangga berat kepala dan 

batang tubuh; (b) melindungi medulla spinalis; (c) memungkinkan 

keluarnya nervi spinalis dari canalis vertebralis; (d) tempat untuk 

perlekatan otot-otot; dan (e) memungkinkan pergerakan kepala dan 

batang tubuh (Seeley R.R., 2003 : 222). Pergerakan hanya terjadi pada 

24 vertebrae, yaitu 7 cervical, 12 thoracalis dan 5 lumbalis. Kelima 

sacral berfusi menjadi tulang sacral dan keempat segmen coccygeus

berfungsi menjadi tulang coccygeus. Ke-24 vertebrae tersebut, selain 

dihubungkan oleh DIV juga dihubungkan oleh suatu persendian 

synovialis yang memungkinkan fleksibilias tulang punggung. Stabilitas 

columna vertebrae ditentukan oleh bentuk dan kekuatan masing-

masing vertebrae, DIV, ligamenta, dan otot-otot. 

Columna vertebralis orang dewasa mempunyai empat curvatura

(kelengkungan) pada bidang sagital tubuh, yaitu cervical, thoracal, 

lumbal dan sacral. Pada regio thoracal dan sacral curvatura-nya 

cekung de depan (kifosis), sedangkan regio cervical dan lumbal 

curvatura-nya cembung ke depan (lordosis). Curvatura di regio 

thoracal dan sacral merupakan curvatura primer yang terbentuk 

selama periode fetal. Curvatura sekunder terbentuk disebabkan adanya 

perbedaan ketebalan antara DIV bagian anterior dan posterior. 
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Gambar. 1 Columna Vertebralis dan Dua Sudut Pandang (Lateral 

dan  Posterior)

Struktur dan Fungsi Vertebrae

Vertebrae yang menyusun columna vertebralis secara umum 

adalah corpus (badan), vertebrae, arcus vertebra dan 7 buah processus. 

Corpus vertebra terletak di sebelah anterior, merupakan bagian yang 

besar dan memberikan kekuatan pada columna vertebralis serta 

menopang berat tubuh. Corpus vertebare, khususnya mulai VT4 ke 

bawah secara progresif membesar sesuai dengan fungsinya sebagai 

penopang tubuh. Arcus vertebralis terletak disebelah posterior dari 

corpus vertebrae dan merupakan bagian dari vertebrae yang dibentuk 

oleh pedicle (kaki) serta laminae (lempeng pipih) kanan dan kiri. 

Pedicle merupakan tonjolan pendek yang menghubungkan arcus 
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vertebra dengan corpus vertebrae. Tujuh buah processus akan timbul 

dari arcus vertebralis dari vertebrae pada umumnya, ke-7 tonjolan 

tersebut adalah sebuah processus spinosus,  dua buah processus 

transversus dan empat buah processus articularis (zygapophyses) yang 

terdiri dari dua buah superior dan dua buah inferior muncul dari 

pertemuan pedicle dan lamina. Tiga buah processus yaitu dua buah 

processus (proc) transversus dan sebuah processus spinosus  

diproyeksikan dari arcus vertebralis akan menjadi perlekatan otot-otot 

profunda punggung dan membentuk pengungkit yang membantu otot-

otot menggerakan vertebrae. Keempat processus articulares

diproyeksikan ke atas dan bawah dari arcus vertebrae dan saling 

berhubungan antara proc. Articularis superior dan proc. Articularis 

inferior vertebra di bawahnya.  

Gambar 2. Vertebrae Tampak Superior
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Persendian di Columna Vertebralis Regio Lumbrosacral

Persendian yang ada di columna vertebralis, yaitu discus 

intervertebralis, persendian di arcus vertebralis (zygapophysial joints/ 

facet joints), articulatio sacroiliaca, articulatio atlantooccipitalis, 

articulatio atlantoaxial dan articulatio costovertebralis. Tiga 

persendian yang disebutkan pertama terdapat di regio lumbosacral.

Ligamenta yang memperkuat persendian di columna vertebralis 

regio lumbal yaitu meliputi: a) Ligamentum longitudinale anterior; b) 

Ligamentum longitudinale posterior; c) Ligamentum flavum; d) 

Ligamentum interspinosus; e) Ligamentum supraspinosus; dan f) 

Ligamentum intertransversus.

Vaskularisasi Columna Vertebralis

Vertebra mendapatkan vaskularisasi dari arteri spinalis, yang 
merupakan cabang dari (a) arteri vertebralis dan cervicalis 
ascendens leher, (b) arteri intercostalis posterior dari regio thorax, 
(c) arteri subcostalis dan lumbalis di abdomen dan (d) arteri 
iliolumbalis, sacralis lateralis dan medialis di pelvis. 

Arteri spinalis memasuki foramen intervertebralis dan bercabang 

menjadi arteri radicularis terminalis yang memvaskularisasi radix 

dorsalis dan ventralis nervus spinalis dan selubungnya. Beberapa arteri 

radicularis berlanjut sebagai arteri segmentalis yang beranastomosis 

dengan arteri medulla spinalis.

Vena spinalis membentuk plexus venosus sepanjang columna 

vertebralis baik di dalam maupun di luar canalis vertebralis, yaitu 

plexus venosus vertebralis interna dan plexus venosus vertebralis 
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externa. Vena basilaris terletak di dalam corpus vertebralis, lalu akan 

keluar dari suatu lubang kecil di permukaan corpus vertebra 

(kebanyakan permukaan posterior) dan mengalirkan darahnya ke 

plexus venosus vertebralis externa. Namun lebih banyak ke plexus 

venosus vertebralis interna. Vena intervertebralis berjalan bersama 

nervus spinalis melalui  foramen intervertebralis dan menerima vena 

dari medulla spinalis dan plexus vertebralis (Moore K L, Dalley A F, 

1999 : 455).   

Otot-otot di Punggung

Secara garis besar, otot-otot di regio punggung dikelompokkan menjadi tiga 

kelompok, yaitu kelompok superficial, intermediate dan profunda. Kelompok 

superficial  dan intermediat mencakup otot-otot punggung ekstrinsik yang 

berperan dalam mengontrol gerakan extremitas dan juga gerakan pernafasan. 

Kelompok profunda mencakup otot-otot punggung intrinsik yang secara  

spesifik berperanan menggerakan columna vertebalis dan mempertahankan 

postur tubuh tertentu.

Kelompok otot-otot superficialis (ekstrinsik)

Otot-otot ekstrinsik superficial (trapezius, latissimus dorsi, 

levator scapulae dan rhomboidei) menghubungkan extremitas 

superior dengan batang tubuh dan berperanan dalam mengontrol 

gerakan extremitas superior. Otot-otot tersebut mendapatkan suplai 

persyarafan dari rami ventralis nervus cervicalis. Musculus 

trapezius mendapat persyarafan dari bervus accessorius (N. XI).
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Otot-otot ekstrinsik intermediate (serratus posterior) 

merupakan otot pernapasan superficialis. Musculus serratus 

posterior terletak di dalam musculi rhomboidei dan musculus 

serratus posterior inferior terletak di dalam musculus latissimus 

dorsi. Kedua musculi serrati tersebut diinervasi nervus 

intercostalis, yang superior oleh 4 nervus intercostalis pertama dan 

yang inferior oleh 4 yang terakhir. 

Kelompok otot-otot profunda (instrinsik)

Kelompok otot intrinsik diinversi oleh rami dorsalis nervus

spinalis. Fungsi otot-otot ini adalah mengontrol columna 

vertebralis. Otot-otot tersebut terbentang mulai pelvis hingga 

tengkorak dan dibungkus oleh fascia yang melekat di sebelah 

medial dari ligamentum nuchea, ujung dari proc. Spinosus dan 

ligamentum supraspinosum dan crista sacralis mediana sacrum. 

Fascia tersebut di lateral dari proc. Transversus vertebrae 

cervicalis dan lumbalis dan di angulus costae. Fascia tersebut di 

daerah thoracal dam lumbal dinamakan fascia thoracolumbalis

yang membungkus kelompok otot-otot profunda punggung. Fascia 

ini selanjutnya meluas ke lateral dari proc. Spinosus dan 

membentuk pembungkus yang tipis untuk otot-otot profunda di 

regio thorax serta membentuk pembungkus yang tebal dan kuat 

untuk otot-otot di regia lumbal.

Kelompok otot-otot intrinsik dibagi menjadi:

a) Lapisan superficialis otot-otot intrinsik punggung
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Kelompok ini adalah musculi splenii yang terletak di lateral 

dan posterior dari leher. Otot ini berasal dari linea mediana 

kemudian meluas ke arah superolateral vertebrae cervicalis 

(splenius cervicis) dan tengorak (splenium capitis).

b) Lapisan intermediate otot-otot intrinsik punggung

Kelompok otot ini adalah musculus erctor spinae 

(sacrospinalis) yang terletak pada alur di tiap-tiap sisi columna 

vertebralis. Otot ini merupakan otot extensor vertebrae yang 

utama, dibagi menjadi tiga columna : (1) iliocostalis (columna 

lateralis), (2) longisimus (columna intermediet) dan (3) spinalis 

(columna medialis). 
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Gambar 3. Otot-Otot Regio Punggung (A) Otot-Otot Ekstrinsik 

Superficialis (B) Potongan Transversal Suatu Bagian 

Punggung
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c) Lapisan dalam otot-otot intrinsik punggung

Kelompok otot ini adalah otot-otot transversospinalis, yitu 

semispinalis (superficial), multifidus (intermediate) dan rotator 

(profunda). Otot-otot ini berasal dari proc. Transversus 

vertebrae dan melewati proc. Spinosus vertebrae di atasnya. 

Prinsip Kerja Otot yang Menghasilkan Gerakan Di Regio Thoracal 

dan Lumbal

Flexi Extensi Lateral Flexi Rotasi

Kerja bilateral 
dari:
 Rectus 

abdominalis
 Psoas mayor
 Gravitasi

Kerja bilateral 
dari:
 Erector spine
 Multifidus
 Semispinalis 

thoracis

Kerja bilateral 
dari:
 Iliocostalis 

dan 
lumborum

 Longisimus 
thoracis

 Obliquus 
abdominis 
externus dan 
internus

 Quadratus 
lumborum

Kerja bilateral 
dari:
 Rotator
 Multifidus
 Obliquus 

abdomini 
externus 
bekerja 
dengan 
sinkron 
dengan 
obliquus 
abdominis 
internus yang 
berlawanan

 Semispinalis 
thpracis.

Sumber: Moore K.L, Dalley A.F, 1999 hal. 434

Proses pathologi nyeri punggung bawah

Semua ligamen, otot, tulang dan sendi faset adalah struktur yang 

sangat sensitif terhadap rangsangan nyeri (nociceptip). Lam (1999) 

menyatakan bahwa duduk dengan posisi badan membungkuk sangat 

membebani struktur jaringan lunak vertebra lumbal (diskus 
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intervertebralis,ligamen dan otot). Dicontohkannya duduk dengan posisi 

membungkuk sambil membawa beban 70 kg pada kedua lengannya,beban 

yang diterima pada spinal atau struktur jaringan lunak disekitarnya 

terutama diskus intervertebralis adalah sebesar 300 N. Nyeri punggung 

bawah muskuloskeletal yang terjadi dimasyarakat hampir selalu 

terjadioleh karena kesalahan gerakan. Akibat lanjut dari kesalahan gerak 

dan postur adalah kelelahan otot dan kerusakan jaringan (tissue damage) 

yang ditandai dengan nyeri, yang menunjukkan adanya aktifasi terhadap 

serabut syaraf pembawa rangsang nyeri (nociceptor). Rangsangan nyeri 

pada daerah punggung akan menimbulkan reflek kontraksi otot punggung. 

Kontraksi otot punggung membutuhkan energi dan menghasilkan sisa-sisa 

metabolismeyang merupakan stimulus nyeri.

Reflek itu sendiri sebenarnya bermanfaat bagi tubuh kita, misalnya 

withdramal reflek yang merupakan mekanisme survival dari organisme. 

Selain hal tersebut reflek akan menimbulkan kontraksi yang tidak disadari 

dan dapat menimbulkan rasa nyeri, melalui nociceptor didalam otot dan 

tendon. Makin sering dan kuat nociceptor terstimulasi,makin kuat aktifitas 

reflek terhadap otot-otot tersebut sehingga menimbulkan hipertonus. Hal 

ini akan meningkatkan rasa nyeri dan keadaan ini merupakan vicious 

circle. Kondisi ini akan diperburuk lagi dengan adanya iskemia lokal 

sebagai akibat dari kontraksi otot yang kuat dan terus menerus atau 

mikrosirkulasi yang tidak adekwat sebagai akibat deregulasi sistem 

simpatik.
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Input serabut afferen dari organ visceral,kulit,sendi,tendo,otot-otot 

atau imfuls dari otak yang turun ke spinal dapat mempengaruhi 

rangsangan dari alpha dan gamma motor neuron yang berakibat kekakuan 

otot,misalnya peningkatan input nociceptip dari kapsul sendi dapat 

meningkatkan reflek yang dapat merangsang beberapa otot di sekitar 

persendian. Rangsangan dari otak yang berupa stres atau emosi juga dapat 

merangsang meningkatkan reflek otot-otot postural.

Pada nyeri punggung bawah muskuloskeletal rangsangan bisa dari 

tekanan maupun tarikan pada ligamentum longitudinal anterior atau 

posterior. Nyeri sering juga berasal dari sendi faset.

Pemeriksaan nyeri punggung bawah muskuloskeletal

Pemeriksaan untuk menilai intensitas nyeri dimodifikasi dengan 

kebebasan gerak membungkuk secara optimal.

1). Penilaian intensitas nyeri.

Parameter yang digunakan adalah Visual Analoge Scale (VAS). 

Caranya penderita disuruh menunjuk titik nyeri yang dialami pada 

suatu garis horisontal yang panjangnya 10 cm yang merupakan 

rentangan skala dari 0 sampai 10. “0” merupakan titik tidak ada nyeri, 

“10” menunjukkan nyeri yang sangat hebat. (Ellis, 1991)

0 ___________________________________10
    tidak nyeri                  nyeri hebat
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Pembagian derajat nyeri menurut Apley dan Solomon (1986),

derajat nyeri dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu (a) derajat 1 = normal 

(tidak ada keluhan), (b) derajat 2 = nyeri ringan adalah nyeri yang 

terus menerus tetapi dapat diabaikan dan tidak mengganggu aktifitas, 

bila dipalpasi dengan penekanan yang kuat akan timbul keluhan nyeri, 

(c) derajat 3 = nyeri sedang adalah nyeri yang timbul terus menerus 

dan mengganggu aktifitas, dan tidak bisa diabaikan, apabila dipalpasi 

dengan penekanan sedang akan timbul keluhan nyeri, (d) derajat 4 = 

nyeri berat adalah nyeri yang timbul terus menerus dan selalu 

mengganggu aktifitas dan dengan penekanan ringan akan timbul 

keluhan nyeri.

2). Penilaian lingkup gerak sendi dengan Schober Test

Dilakukan dengan cara menentukan titik tengah garis yang 

menghubungkan “dimple of  venus” (setinggi spina iliaka posterior 

superior) pada keadaan normal tepat pada S2. Kemudian dari titik 

tersebut diukur 10 cm tegak lurus ke atas dan 5 cm tegak lurus ke 

bawah dan diberi tanda. Jarak kedua titik tersebut sebagai standar, 

kemudian diukur jarak antara kedua titik tersebut. standar ukuran. 

Penderita disuruh membungkuk ke arah depan semaksimal

Hasil pengukuran dikurangi 15 cm = fleksi lumbal, normal ≥ 5 cm. 

Dan interpretasi mobilitas spinal dipakai parameter sebagai berikut.

a. Normal atau derajat I, apabila selisih jarak standar dengan jarak 

hasil pengukuran ≥ 5 cm.
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b. Derajat II, apabila selisih jarak standar dengan hasil pengukuran 

3,1-4,9 cm.

c. Derajat III, apabila selisih jarak standar dengan hasil pengukuran 

1-3 cm.

d. Derajat IV, apabila selisih jarak standar dengan hasil pengukuran < 

1 dan saat melakukan fleksi lumbal yang fleksi hanyalah lututnya.

Gambar  4

Schober test. Penderita berdiri (A), titik 0 yaitu bagian atas sacrum 

ditentukan dengan cara mengidentifikasi “Dimple of Venus” pada kiri 

kanan kemudian garis yang menghubungkan dengan dimple ini memotong 

tulang vertebra ditandai. Dan ditentukan titik 10 cm di atas dan 5 cm di 

bawah tanda. (B) Penderita membungkuk ke depan semaksimal mungkin 

dan jarak titik diukur dalam cm. (Hanson and Merrit, 1988).
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Reaksi Otot dan Bentuk Latihan

a. Cara Otot Melakukan Respon

Otot rangka manusia memiliki dua jenis syaraf penerima yang 

berbeda urat syaraf receptors, yaitu muscle spindle dan Golgi tendon 

organs. Muscle spindle merupakan struktur syaraf yang rumit terletak 

secara paralel di sepanjang serat-serat otot. Muscle spindel dikenal 

sebagai otot intrafusal karena letak struktur syaraf tertutup dalam 

perpaduan bentuk spindle yang melebur. Golgi tendon organs (GTOs) 

terletak pada urat daging (tendons) dekat dengan serat otot. Kedua 

syaraf otot tersebut merupakan inti dari syaraf penerima yang berperan 

dalam peregangan. Muscle spindle berperan dalam perubahan panjang 

ukuran otot dan mempengaruhi tingkat kecepatan dari perubahan 

ukuran tersebut. Sedangkan GTOs berperan dalam memberikan isyarat 

akan kekenyalan maupun kekuatan otot.
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Gambar 5. Organisasi Jaringan Otot

Sumber: D. Fawcett, 1989: 282, Text Book of Histology

Refleks Meregang

Stretch Reflex (reflex meregang) merupakan suatu operasi dasar 

dari sistem syaraf yang membantu menjaga kesehatan otot dan 

mencegah luka. Stretch reflex dapat kita identifikasi pada saat otot 

diregangkan. Otot yang sedang meregang, akan memanjang (menjadi 

lebih panjang)  pada serat-serat otot, yaitu serat-serat extrafusal dan 

muscle spindles-nya. Perubahan bentuk pada muscle spindles tersebut 

mengakibatkan terjadinya pembakaran pada stretch reflex, kemudian 

terjadilah kontraksi pada otot.
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Gambar 6. Proses Pemanjangan dan Pemendekan Sarcomere

Sumber:  Michael J. Alter, 1988: 18

Reciprocal Innervation

Otot-otot kita melakukan fungsinya secara berpasangan, oleh 

karena itu pada saat kumpulan otot agonist dalam keadaan 

berkonstraksi maka otot antagonist yang berlawanan dalam keadaan 

rileks. Pengelompokkan atau penggolongan dari otot-otot yang saling 

berlawanan (agonist dan antagonist) dinamakan Reciprocal 

Innervation. Contoh, pada saat membengkokkan lengan pada daerah 

siku dengan mengkonstraksikan otot-otot biceps, maka otot-otot 

triceps yang biasanya berperan meluruskan lengan pada siku harus 
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rileks. Apabila ini tidak terjadi, akibatnya kedua bagian otot tersebut 

akan saling tarik-menarik dan akan menghambat terjadinya gerakan. 

Demikian pula pada saat mencoba untuk meluruskan (meregangkan) 

lengan, otot-otot biceps harus dalam keadaan rileks.

Inverse Myotatic Reflex

Inverse myotiatic reflex menyebabkan relaksasi pada otot-otot tak 

sadar secara tiba-tiba ketika melakukan peregangan. GTOs diduga 

berperan adanya reflex ini. Nama lain inverse myotatis reflex adalah 

autogenic inhibition, lengthening raction, atau clasped-knife reflex.

  Cara kerja GTOs adalah pada saat intensitas kontraksi otot atau 

kontraksi peregangan pada tendon melampaui titik kritis tertentu, 

dengan segera terjadi reflex untuk menghalangi kontraksi otot tersebut, 

sehingga saat itu juga ketegangan otot menjadi berkurang. Reaksi 

tersebut hanya dapat terjadi apabila rangsangan dari GTOs cukup  

memiliki kekuatan untuk menolak rangsangan excitory dari muscle 

spindles. Relaksasi ini merupakan mekanisme protektif, yaitu suatu 

instrumen pengaman yang digunakan untuk mencegah cedera pada 

tendon dan otot.

Inverse myotatic reflex mempunyai dua implikasi dalam 

peregangan. Pertama, ketika seseorang sedang mencoba 

mempertahankan posisi meregang sehingga otot-otot benar-benar 

dalam keadaan tegang, sampai mencapai titik batas yang dapat 

dijangkau di mana tegangan otot menyebar pada daerah yang dapat 
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dijangkau sehingga otot-otot dapat meregang lebih jauh lagi. Kedua, 

dengan menggunakan strategi peregangan yang dinamakan teknik 

contracr rilex, maka relaksasi dapat diperoleh pada otot yang sedang 

diregangkan. 

Gambar 7. Gerakan GAGs. Peregangan Diterapkan pada Serat-serat 

Collagen (Sumber: Hukins, 1984: 18)

b. Back exercise 

Back exercise mempunyai manfaat untuk memperkuat otot-otot 

perut dan otot-otot punggung sehingga tubuh dalam keadaan tegak 

secara fisiologis. Back exercise yang dilakukan secara baik dan benar 

dalam waktu yang relatif lama akan meningkatkan kekuatan otot 

secara aktif sehingga disebut stabilisasi aktif. Peningkatan kekuatan 

otot juga mempunyai efek peningkatan daya tahan tubuh terhadap 

perubahan gerakan atau pembebanan secara statis dan dinamis.
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Back exercise juga akan memperbaiki sistem peredaran darah 

sehingga mengatasi terjadinya pembengkakan yang dapat mengganggu 

gerakan dan fungsi sendi. Back exercise juga akan mengurangi nyeri 

melalui mekanisme gerbang kontrol dan pengurangan nyeri melalui 

Beta endorpin. Umumnya perbaikan nyeri tidak terdapat pada 

keseluruhan latihan dan kemungkinan tidak dapat berperan dalam 

pengurangan nyeri pada latihan punggung bawah (Borenstein, David 

G, 1989).

Prinsip latihan pada penderita nyeri punggung bawah 

muskuloskeletal.

a. Memperbaiki postur tubuh, mengurangi hiper lordosis lumbal.

b. Membiasakan diri untuk melakukan gerakan-gerakan yang sesuai 

dengan mekanik tulang belakang.

Sehingga sesuai dengan sikap standar yang didefinisikan oleh 

Posture Committee of the American Academy of Orthopaedic Surgery 

(1947), “Skeletal aligment sebagai bagian dari tubuh yang seimbang 

yang melindungi struktur penyokong tubuh dari trauma dan deformitas 

yang progresif.” Definisi skeletal alignment adalah tidak hanya 

meliputi kolumna vertebralis saja tetapi juga semua komponen 

muskuloskeletal yang berhubungan dengan kolumna vertebralis.

Tubuh yang tegak memiliki 4 kelengkungan yang harus 

seimbang pada pusat gaya berat. Oleh karena itu komposisi fisiologi 

dan pengaturannya tubuh harus disokong oleh tekanan dan 
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pengeluaran energi yang minimal. Kepala harus disokong pada pusat 

gaya berat struktur vertebra dan kedua kaki. Semua kelengkungan 

kolumna vertebralis dan sudut yang dibentuk oleh struktur ekstra 

vertebra harus dipusatkan pada pusat gaya berat hal ini diperoleh 

dengan kekuatan otot yang berimbang.

Sedangkan secara operasional pemberian latihan penguatan otot 

punggung bawah ditujukan untuk :

a. Memperkuat otot-otot fleksor lumbosakral terutama otot dinding 

abdomen dan otot gluteus.

b. Mengurang ketegangan otot.

c. Meregangkan otot-otot yang memendek terutama otot-otot 

ekstensor punggung, otot hamstring dan otot quadratus lumborum.

d. Mengurangin gaya yang bekerja pada tulang punggung dengan 

cara mengurangi beban badan dan koreksi postur.

Berbagai teknik latihan yang sering dilakukan adalah menurut 

William (William Flexion  Exercise) latihan ini lebih banyak 

pengukuran punggung dan latihan penguatan ekstensi dari MC Kenzis 

Exercise. Prosedur latihan dibuat catatan sebagai pegangan penderita 

nyeri punggung bawah (populasi).

Bentuk program latihan yang lazim diberikan kepada penderita 

dengan keluhan nyeri punggung bawah di rumah sakit dan pelayanan 

kesehatan lain biasanya bersifat latihan gentle atau hati-hati, yaitu 

dilakukan secara “pasif”, artinya gerakan-gerakan tubuh dalam latihan 

tersebut dilakukan oleh terapis. Namun program latihan dapat 
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diberikan dan dilakukan secara aktif oleh penderita sendiri seperti 

gerakan-gerakan dalam senam, di sini peneliti mengemukakan 2 

metode latihan yang ditujukan secara khusus yang melibatkan otot-otot 

punggung bawah yaitu latihan metode William dan latihan metode 

Mc.Kenzie.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kedua model latihan 

ini sebagai model latihan yang hasilnya akan dibandingkan pada akhir 

program.

1) Latihan Metode William (William Flexion)

a) Gerakan 1

Posisi tidur terlentang dengan kedua lutut ditekuk, 

kemudian menekankan punggung ke dasar lantai dengan cara 

mengkontraksikan otot-otot perut, kontraksi otot perut 

dilakukan selama 5 – 8 hitungan (5–8 detik) dengan 4 kali 

pengulangan.

Gambar 8. Gerakan Posisi Tidur Gerakan 1
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b) Gerakan 2

Posisi tidur terlentang dengan kedua lutut ditekuk, 

kemudian menekankan pantat ke dasar lantai dengan cara 

mengkontraksikan otot-otot punggung bagian bawah, kontraksi 

otot punggung bagian bawah dilakukan selama 5 – 8 hitungan 

(5 – 8 detik) dengan 4 kali pengulangan. 

Gambar 9. Gerakan Posisi Tidur Gerakan 2

c) Gerakan 3

Posisi tidur lerlentang dengan kedua lutut ditekuk, 

kemudian menarik lutut 1 per 1 hinga menekan dada disertai 

mengangkat kepala hingga dagu menyentuh dada, setiap 

gerakan dilakukan dan ditahan selama 5 – 8 hitungan (5 – 8 

detik) dengan 4 kali pengulangan. 
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Gambar 10. Gerakan Posisi Tidur Kemudian Menarik Lutut

d) Gerakan 4

Posisi tidur lerlentang dengan kedua lutut ditekuk, 

kemudian menarik kedua lutut hinga menekan dada disertai 

mengangkat kepala hingga dagu menyentuh dada, setiap 

gerakan dilakukan dan ditahan selama 5 – 8 hitungan (5 – 8 

detik) dengan 4 kali pengulangan.

Gambar 11. Gerakan Posisi Tidur Disertai Mengangkat Dagu
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e) Gerakan 5

Posisi tengkurap seperti posisi akan melakukan “Push-

up” dengan salah 1 lutut ditekuk hinga menempel dada, posisi 

kepala terangkat hingga pandangan kedepan, otot-otot perut 

ditekan pada paha dengan mengkontraksikan otot-otot 

punggung, setiap gerakan dilakukan dan ditahan selama 5 – 8 

hitungan (5 – 8 detik) dengan 4 kali pengulangan. 

Gambar 12. Gerakan Posisi Tengkurap Seperti Push Up

f) Gerakan 6

Posisi tubuh berdiri dengan bersandar pada 

tembok/dinding posisi kaki 1 langkah kedepan, kemudian 

menekan punggung hingga rata dengan dinding/tembok dengan 

mengkontraksikan otot-otot perut, setiap kontraksi dilakukan 
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dan ditahan selama 5 – 8 hitungan (5 – 8 detik) dengan 4 kali 

pengulangan.

Gambar 13. Gerakan Posisi Berdiri

2) Latihan Metode Mc. Kenzie 

a) Gerakan 1

Posisi tidur tengkurap dengan mata terpejam selama 3 – 5 

menit dengan mengatur frekuensi pernafasan, yaitu dengan 

tarik nafas dalam dan menghembuskan perlahan-lahan hingga 

seluruh tubuh merasakan rilek.
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Gambar 14. Gerakan Posisi Tengkurap

b) Gerakan 2

Posisi tidur tengkurap dengan posisi kepala dan badan 

bagian atas terangkat disangga dengan kedua lengan bawah, 

posisi siku fleksi 90 derajat, gerakan ini dilakukan secara 

perlahan-lahan dengan kontraksi otot punggung seminimal 

mungkin yaitu gerakan terjadi akibat dorongan dan kontraksi 

dari otot-otot lengan, gerakan ini dilakukan dan ditahan selama 

5 hitungan (5 detik) dengan 4 kali pengulangan. 

Gambar 15. Gerakan Posisi Tengkurap dengan Kepala dan Badan 
Terangkat
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c) Gerakan 3

Posisi tidur tengkurap dengan posisi kepala dan badan 

bagian atas terangkat disangga dengan kedua lengan lurus 180 

derajat, gerakan ini dilakukan secara perlahan-lahan dengan 

kontraksi otot punggung bagian bawah seminimal mungkin 

yaitu gerakan terjadi akibat dorongan lengan, gerakan ini 

dilakukan dan ditahan selama 5 hitungan (5 detik) dengan 4 

kali pengulangan. 

Gambar 16. Gerakan Posisi Tengkurap dengan Posisi Kepala 

dan Badan Bagian Atas Terangkat Disangga 

dengan Kedua Lengan Lurus 

d) Gerakan 4

Posisi tubuh berdiri tegak dengan kedua tangan diletakan 

pada pinggang (tolak pinggang), dorongkan tubuh bagian atas 

dan kepala ke belakang sebatas kemampuan setiap gerakan 
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dilakukan dan ditahan selama 5 – 8 hitungan (5 – 8 detik) 

dengan 4 kali pengulangan. 

Gambar 17. Gerakan Posisi Tubuh Berdiri Tegak dengan Kedua 

Tangan Diletakkan pada Pinggang

e) Gerakan 5

Gerakan ke 5 ini sama dengan gerakan ke 4 pada 

metode William, yaitu posisi tidur lerlentang dengan kedua 

lutut ditekuk, kemudian menarik kedua lutut hinga menekan 

dada namun posisi kepala tidak diangkat atau tetap diletakan 

pada lantai, setiap gerakan dilakukan dan ditahan selama 5 – 8 

hitungan (5 – 8 detik) dengan 4 kali pengulangan.
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Gambar 18. Gerakan Posisi Tidur Terlentang dengan Kedua Lutut 

Ditekuk

f) Gerakan 6

Posisi duduk tegak tanpa bersandar dengan kedua tangan 

diletakkan diatas lutut, kemudian tubuh digerakan kebawah 

dengan menekukan (fleksi) pinggang hingga dada menyentuh 

paha hingga otot-otot punggung terulur secara penuh, setiap 

gerakan dilakukan dan ditahan selama 5 – 8 hitungan (5 – 8 

detik) dengan 4 kali pengulangan. 



54

Gambar 19. Gerakan Posisi Duduk Tegak Tanpa Bersandar dengan 

Kedua Tangan Diletakkan Di Atas Lutut

Gerakan-gerakan yang terdapat pada kedua metode ini pada 

umumnya mengakibatkan terjadinya penguluran dan kontraksi yang 

ringan pada otot-otot punggung sehingga fleksibilitas otot-otot 

punggung dapat tercapai. Pada kenyataan dilapangan cuplikan dari 

kedua metode ini sudah sering diaplikasikan kepada penderita dengan 

keluhan nyeri punggung bawah namun belum ada pembuktian secara 

administratif dan klinis terhadap pengurangan rasa nyeri punggung 

bawah.
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Penelitian yang Relevan

Penelitian mengenai pengaruh latihan terhadap keluhan nyeri pinggang 

antara lain dilakukan oleh  Deyo dkk, (1990) yang menyatakan bahwa pada 

penderita nyeri pinggang stadium kronik, pemberian program latihan dapat 

menambah lingkup gerak sendi atau kelentukan pada pinggang. Lingkup gerak 

sendi atau kelentukan merupakan salah satu ukuran fleksibilitas sendi, makin 

besar nilainya, maka makin besar pula fleksibilitas sendi tersebut. Sehingga 

orang yang memiliki fleksibilitas sendi yang baik, biasanya jarang ditemukan 

keluhan sakit pada persendian. Penelitian lain dilakukan oleh Erhard (1994). 

Penelitian ini menemukan fakta bahwa ketegangan otot pada pasien nyeri 

pinggang pada stadium akut dapat dikurangi dengan latihan yang 

menggabungkan antara latihan fleksi dan ekstensi punggung. Namun 

sayangnya, kedua penelitian tersebut belum secara spesifik menyebutkan 

pengaruh latihan terhadap keluhan nyeri penderita nyeri punggung.

Kerangka Pemikiran

Faktor-faktor yang menimbulkan nyeri punggung bawah pada 

penderita yang datang di RSDM ditengarai antara lain disebabkan oleh faktor 

umur, posisi tubuh ketika bekerja, metabolisme tubuh, psikologi, kompresi 

saraf, dan otot.

Latihan kelenturan pada otot-otot punggung bawah metode William 

Fleksi dan metode Mc. Kenzie dapat mengurangi keluhan nyeri 

punggung bawah.
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Hal ini didasari oleh Back exercise mempunyai manfaat untuk 

memperkuat otot-otot perut dan otot-otot punggung sehingga tubuh dalam 

keadaan tegak secara fisiologis. Back exercise yang dilakukan secara baik dan 

benar dalam waktu yang relatif lama akan meningkatkan kekuatan otot secara 

aktif sehingga disebut stabilisasi aktif. Peningkatan kekuatan otot juga 

mempunyai efek peningkatan daya tahan tubuh terhadap perubahan gerakan 

atau pembebanan secara statis dan dinamis.

Back exercise juga akan memperbaiki sistem peredaran darah sehingga 

mengatasi terjadinya pembengkakan yang dapat mengganggu gerakan dan 

fungsi sendi. Back exercise juga akan mengurangi nyeri melalui mekanisme 

gerbang kontrol dan pengurangan nyeri melalui Beta endorpin. Umumnya 

perbaikan nyeri tidak terdapat pada keseluruhan latihan dan kemungkinan 

tidak dapat berperan dalam pengurangan nyeri pada latihan punggung bawah 

(Borenstein, David G, 1989).

Prinsip latihan pada penderita nyeri punggung bawah muskuloskeletal.

a. Memperbaiki postur tubuh, mengurangi hiper lordosis lumbal.

b. Membiasakan diri untuk melakukan gerakan-gerakan yang sesuai dengan 

mekanik tulang belakang.

Sedangkan secara operasional pemberian latihan penguatan otot 

punggung bawah ditujukan untuk :

a. Memperkuat otot-otot fleksor lumbosakral terutama otot dinding abdomen 

dan otot gluteus.

b. Mengurang ketegangan otot.
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c. Meregangkan otot-otot yang memendek terutama otot-otot ekstensor 

punggung, otot hamstring dan otot quadratus lumborum.

d. Mengurangi gaya yang bekerja pada tulang punggung dengan cara 

mengurangi beban badan dan koreksi postur.

Metode Latihan William fleksi merupakan latihan mengulur pada komponen 

fleksibilitas pilar belakang pada punggung, selain itu memberikan penguatan 

pada pilar depan (otot perut) sehingga dapat terjadi proses stabilisasi pada 

tulang belakang (vertebrae). Sedangkan latihan McKenzie adalah latihan yang 

bersifat ekstensi sehingga terjadi penguluran pada pilar depan pada vertebrae 

lumbal, dan efek relaksasi pada otot-otot vertebrae sehingga ada proses 

relaksasi pada vertebrae.

      Gambar 20. Skema Kerangka Pikir 

Sumber : Disarikan dari kajian teori 

Posisi/Sikap Kerja

Psikologis

Metabolisme

Kompresi Saraf & Otot

Umur 

KONDISI FISIK

NYERI OTOT

Penurunan nyeri dan 
peningkatan fleksibilitas

GANGGUAN KELENTURAN OTOT
(KETERBATASAN LUAS GERAK SENDI)

LATIHAN
METODE William

LATIHAN
METODE McKenzie
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Hipotesis                                                                                         

Berdasarkan kerangka teori tersebut diatas, peneliti beranggapan 

bahwa kedua model latihan sama-sama bermanfaat untuk mengurangi keluhan 

nyeri punggung bawah tetapi peneliti belum mengetahui metode mana yang 

lebih baik tetapi peneliti mempunyai pemikiran bahwa metode Mc Kenzie 

mungkin lebih baik dalam peningkatan fleksibilitas mengingat terdapat 

gerakan yang berbeda dibanding metode William oleh karena itu dirumuskan 

beberapa hipotesis sebagai berikut:

Ho : 1. Tidak ada perbedaan pengaruh pemberian back exercise model 

William dan back exercise model Mc. Kenzie terhadap pengurangan 

nyeri punggung bawah pada penderita di Instalasi Rehabilitasi Medik 

Rumah Sakit Dr Moewardi Surakarta .

2. Tidak ada perbedaan pengaruh pemberian back exercise model 

William dan back exercise model Mc. Kenzie terhadap peningkatan 

fleksibilitas pada nyeri punggung bawah yang signifikan pemberian 

back exercise penderita nyeri punggung bawah di Instalasi 

Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Dr Moewardi Surakarta.

Ha : 1. Ada perbedaan pengaruh pemberian back exercise model William 

dan back exercise model Mc. Kenzie terhadap pengurangan nyeri 

punggung bawah pada penderita di Instalasi Rehabilitasi Medik 

Rumah Sakit Dr Moewardi Surakarta .

2. Ada perbedaan pengaruh pemberian back exercise model William 

dan back exercise model Mc. Kenzie terhadap peningkatan 
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fleksibilitas pada nyeri punggung bawah yang signifikan pemberian 

back exercise penderita nyeri punggung bawah di Instalasi 

Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Dr Moewardi Surakarta.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Tujuan Operasional Penelitian

Dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui manfaat pengaruh pemberian back exercise berupa latihan model 

William dan latihan model Mc. Kenzie terhadap pengurangan nyeri punggung 

bawah dan peningkatan fleksibilitas punggung bawah.

Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Dr Moewardi Surakarta.

2. Waktu penelitian

Persiapan dimulai dari bulan Maret sampai bulan April  2008. Pelaksanaan 

penelitian dimulai pada bulan Mei sampai bulan September 2008. 

Penyusunan tesis dilakukan pada bulan Oktober 2008. Presentasi ujian 

tesis dilaksanakan pada bulan Nopember 2008.

Metode Penelitian

Jenis penelitian  yang akan dilakukan adalah penelitian eksperimen 

kuasi  yang  sering  juga  disebut  eksperimental    semu, dengan pendekatan 

Pretest – Posttest Design. Disebut penelitian eksperimen kuasi karena tidak 

semua variable luar dikontrol oleh peneliti (Pratiknya, 2001).

60
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yaitu dengan 

melakukan pencatatan data sebelum dan sesudah intervensi.

Pencatatan meliputi skala nyeri, LGS. Selanjutnya design penelitian dapat 

digambarkan sebagai berikut :

O1 ---------------------------------X1 --------------------------------- O2

O1 ---------------------------------X2 --------------------------------- O2

Keterangan :

O1 : Keadaan sebelum perlakuan 

O2 : Keadaan sesudah  perlakuan

X1 : Pemberian latihan model William 

X2 : Pemberian latihan model Mc.Kenzie

Perlakuan I  :  Sebelum intervensi, diukur skala nyeri, LGS, setelah 

intervensi diukur kembali hasil keduanya dianalisa dengan 

metode Willcoxon Signed Ranks Test.

Perlakuan II : Sebelum intervensi, diukur skala nyeri, LGS, setelah 

intervensi diukur kembali hasilnya dianalisa dengan metode 

Willcoxon Signed Ranks Test.

Perbedan selisih perlakuan I dan perlakuan II dianalisa dengan 
menggunakan metode Mann Whitney U Test.
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Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien nyeri punggung 

bawah muskuloskeletal yang datang ke Intalasi Rehabilitasi Medik RSDM 

yang memenuhi kriteria penerimaan.

2. Sampel

Sampel penelitian ini berdasarkan purposive sampling melalui 

prosedur  pemeriksaan untuk menetapkan diagnosis nyeri punggung 

bawah muskuloskeletal dengan jumlah  40 orang kemudian dibagi secara 

acak dengan nomer urut ganjil kelompok I dan nomer urut genap 

kelompok II kemudian dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu :

(1) Kelompok I nyeri punggung bawah muskuloskeletal  dengan 

perlakukan pemberian  back exercise  model Wiliam Flexion.

(2) Kelompok II nyeri punggung bawah muskuloskeletal dengan 

perlakuan back exercise model Mc. Kenzie .   

Sampel dari kedua kelompok harus memenuhi kriteria inklusi 

(penerimaan) dan kriteria eksklusi (penolakan) serta kriteria pengguguran 

(drop out).

a. Kriteria Inklusi (penerimaan).

1) Subyek  dengan   nyeri   punggung  bawah  muskuloskeletal  berusia 

20 – 60 tahun.

2) Penderita sebelum mendapatkan medika mentosa yang sama, nyeri 

punggung bawah melewati masa akut, yaitu minimal lebih dari 10 hari
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3) Intensitas nyeri sebelum penelitiaan minimal derajat sedang menurut 

kriteria Appley dan Solomon (1986).

4) Bersedia mengikuti program penelitian sampai selesai selama 1 bulan.

5) Tanpa disertai gangguan neurologis (iritasi nervi spinalis), yang 

ditandai dengan tes : laseige + , tes Bragad +

6) Penderita tidak sedang hamil

7) Lama keluhan 1 – 12 bulan 

b. Kriteria Eksklusi

1) Nyeri punggung bawah belum melewati masa akut

2) Penderita dengan fraktur lumbosakral

3) Terdapat kelainan postural, misal scoliosis

4) Penderita mengalami gangguan jantung

c. Kriteria Pengguguran (drop out)

1) Penderita tidak menyelesaikan sosial program penelitian

2) Penderita selama penelitian tidak teratur mengikuti prosedur penelitian

3) Penderita tidak hadir pada hari evaluasi, setelah 2 bulan

Instrumen Penelitian

1). Variable

Variable terikat :  1).  Nyeri punggung bawah muskuloskeletal.

                                    2).  Fleksibilitas punggung bawah          

Variable bebas        :  1).  Back exercise model Wiliam .

   2).  Back exercise model Mc. Kenzie
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2). Sarana Penelitian 

Buku status klinik 

Merupakan blangko lembar pemeriksaan pada buku status klinik 

pasien yang digunakan untuk mengukur skala nyeri yang bersifat 

subyektif dengan menggunakan garis lurus mendatar 100 mm di ujung 

kiri 0 mm tertulis “ tanpa nyeri “ dan di ujung kanan tertulis “ nyeri tak 

tertahankan “. Yang kemudian disebut dengan Visual Analog Scale

(VAS.)

Meteran Kain

Merupakan alat pengukur untuk mengetahui luasnya lingkup gerak 

sendi yang dapat terbatas  karena adanya spasme atau kontraktur otot 

yang melewati suatu sendi. 

3). Definisi konseptual

a.   Nyeri.

Nyeri adalah suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak 

menyenangkan berkaitan dengan kerusakan jaringan atau adanya 

potensi kerusakan (Santosa, 1998).

b.  Fleksibiltas. 

Fleksibiltas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah luas gerak 

sendi pada punggung bawah yang diukur dengan  “ Schober  Test “.

c. Back exercise

Bentuk-bentuk latihan punggung yang dimaksudkan untuk 

penguatan dan penguluran otot-otot penegak tubuh (punggung) dengan 
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model Wiliam dan model Mc. Kenzie sehingga keluhan nyeri dapat 

dikurangi dan mobilitas gerakan dapat diperbaiki.

4). Definisi operasional

Dilakukan pemeriksaan nyeri dengan skala VAS, pemeriksaan 

Luas Gerak Sendi dengan Schober test. Seluruh hasil pemeriksaan dicatat 

untuk dibandingkan sebelum dan sesudah terapi dan juga dibandingkan 

antar kedua kelompok sampel. 

Jalannya Penelitian 

Pelaksanaan penelitian akan mengikuti tahapan-tahapan :
1). Menetapkan penderita NPB menurut diagnosis dokter dan pemeriksaan 

fisioterapi. 2). Menetapkan kelompok penderita NPB yang masuk kelompok 

perlakuan 1 dan penderita NPB yang masuk kelompok perlakuan 2 secara 

acak yang memenuhi kriteria inklusi. 3). Melakukan penelitian skala nyeri dan 

LGS sebelum pemberian perlakuan. 4). Pemberian terapi latihan model 

William pada kelompok perlakuan 1 dan pemberian terapi latihan model Mc. 

Kenzie. 5). Pengukuran LGS dan penilaian skala nyeri setelah perlakuan satu 

bulan pertama 6). Analisis data. 7). Pengambilan kesimpulan. 
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Berikut gambar alur penelitian :

Penderita NPB

Kriteria inklusi

Masuk penelitian

NPB diagnosis dokter dan FT 
Intensitas nyeri Lingkup gerak 
sendi

- Tidak memenuhi salah satu 
kriteria penerimaan 

- Tidak menyelesaikan serial 
penelitian 

- Perlakuan 1 : Terapi latihan 
model William

- Perlakuan 2: Terapi latihan 
model Mc. Kenzie

2 bulan perlakuan

- Ukur skala nyeri 
- Ukur LGS 

Pengolahan Data

Drop Out
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Teknik Analisa Data

Sebelum uji analisis dilakukan uji kenormalan data dengan uji 

Kolmogorov Smirnov dan uji homogenitas. 

Rancangan data menggunakan data non parametrik yang digunakan 

adalah Wilcoxon test untuk uji beda pre dan post  program  dan  Mann  

Whitney  test  untuk  uji beda antara masing-masing  perlakuan. Batasan 

kemaknaan uji statistik  adalah  P = 0,05.  bila  nilai  P > 0,05 ;  tidak  

bermakna.    Bila nilai P < 0,05 ; bermakna.

Sampel

Data II

Data I

Data 
Pre-test

Data 
Post-test

Data 
Pre-test

Data 
Post-test

Willcoxon
test

Willcoxon
test

Mann 
Whitney

test

Uji K-S & 
Homogenitas
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah pasien yang 

berobat   atau berkunjung ke  Instalasi   Rehabilitasi  Medik    Rumah Sakit 

Dr. Moewardi Surakarta periode bulan Mei sampai dengan September 2008.

Dari hasil pemeriksaan dengan menggunakan proses fisioterapi yang 

diawali dengan pemeriksaan antara lain: inspeksi, palpasi, serta pemeriksaan 

gerak  tercatat  90  populasi  tetapi  yang  memenuhi kriteria inklusi terdapat 

40 subyek dan selanjutnya data-data subyek dapat dideskripsikan sebagai 

berikut..

Tabel 4.1. Distribusi sampel menurut jenis kelamin

Jenis Kelamin * Perlakuan  Crosstabulation

10 10 20

50.0% 50.0% 50.0%

10 10 20

50.0% 50.0% 50.0%

20 20 40

100.0% 100.0% 100.0%

Count

% within Perlakuan

Count

% within Perlakuan

Count

% within Perlakuan

Laki-laki

Perempuan

Jenis Kelamin

Total

Metode
William

Metode Mc
Kenzie

Perlakuan

Total

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah sampel pria sejumlah 20 orang   

(50 %) dan wanita 20 orang (50 %)

68
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Tabel 4.2. Distribusi sampel menurut usia

Umur  * Perlakuan  Crosstabulation

1 6 7

5.0% 30.0% 17.5%

10 8 18

50.0% 40.0% 45.0%

9 6 15

45.0% 30.0% 37.5%

20 20 40

100.0% 100.0% 100.0%

Count

% within Perlakuan

Count

% within Perlakuan

Count

% within Perlakuan

Count

% within Perlakuan

20 th-30 th

31th-40 th

41th-50 th

Umur

Total

Metode
William

Metode Mc
Kenzie

Perlakuan

Total

Dari data diatas terlihat bahwa usia sampel pada perlakuan Back Exercise

Model William  adalah antara 20 – 30 ada 1 sampel (5%), usia 31 – 40 ada 10 

sampel (50%), antara 41 – 50 ada 9 sampel   (45%), dan perlakuan Back 

Exercise Model Mc Kenzie adalah antara 20 – 30 ada 6 sampel (30%), antara 

31 – 40 ada 8 sampel (40%) antara 41 – 50 ada 6 sampel (30%).

Tabel 4.3. Distribusi sampel menurut berat badan

Berat Badan * Perlakuan  Crosstabulation

12 14 26

60.0% 70.0% 65.0%

8 6 14

40.0% 30.0% 35.0%

20 20 40

100.0% 100.0% 100.0%

Count

% within Perlakuan

Count

% within Perlakuan

Count

% within Perlakuan

45 kg-55 kg

56 kg-65 kg

Berat Badan

Total

Metode
William

Metode Mc
Kenzie

Perlakuan

Total

Dari data diatas terlihat bahwa berat badan sampel pada perlakuan Back 

Exercise Model William adalah antara 45 kg – 55 kg ada 12 sampel (60%), 

antara 56 kg 65 kg ada 8 sampel (40%) dan Back Exercise Model Mc Kenzie 
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antara 45 kg – 55 kg ada 14 sampel (70%), antara 56 kg – 65 kg ada 6 sampel 

(30%).

Tabel 4.4. Lama keluhan subyek penelitian sebelum mendapatkan perlakuan.

Lama Keluhan * Perlakuan  Crosstabulation

19 18 37

95.0% 90.0% 92.5%

1 2 3

5.0% 10.0% 7.5%

20 20 40

100.0% 100.0% 100.0%

Count

% within Perlakuan

Count

% within Perlakuan

Count

% within Perlakuan

1 bln-6 bln

7 bln-12 bln

Lama Keluhan

Total

Metode
William

Metode Mc
Kenzie

Perlakuan

Total

Dari data diatas terlihat bahwa lama keluhan sampel pada perlakuan Back 

Exercise Model William adalah antara 1 – 6 bulan ada 19 sampel (95%), 

antara 7 – 12 bulan ada 1sampel (5%) dan pada perlakuan Back Exercise

Model Mc Kenzie antara 1 – 6 bulan ada 18 sampel (90%), antara 7 – 12 bulan 

ada 2 sampel (10 %).
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B. Analisis Data

a. Uji beda antar pengamatan dalam kelompok

1) Kelompok perlakuan 1 Back Exercise Model William 

Tabel 4.5 selisih VAS dan LGS Perlakuan I

NO
Skala Nyeri (VAS) LGS

Sebelum Sesudah Selisih Sebelum Sesudah Selisih

1 38 19 19 2 3 1

2 48 25 23 2 3 1

3 49 23 26 3 4 1

4 47 21 26 3 4 1

5 49 21 28 3 4 1

6 41 32 9 2 3 1

7 55 25 30 2 4.2 2.2

8 57 29 28 2 4.5 2.5

9 65 35 30 2 3.8 1.8

10 61 30 31 2 4.1 2.1

11 69 39 30 1.8 3.8 2

12 51 25 26 2.1 4.5 2.4

13 45 20 25 2 5.1 3.1

14 60 36 24 1.8 4.2 2.4

15 58 33 25 2.1 4.3 2.2

16 56 31 25 2 4.7 2.7

17 49 23 26 2.3 4 1.7

18 57 28 29 2.4 5.1 2.7

19 47 20 27 2 4.6 2.6

20 45 19 26 2.5 5 2.5

Max 69 39 31 3 5.1 3.1

Min 38 19 9 1.8 3 1

Mean 52.35 26.7 25.65 2.2 4.145 1.945

SD 8.01495 6.15673 4.82619 0.38389 0.63285 0.7082

Menurut tabel diatas bisa dilihat bahwa selisih terbesar untuk 

skala nyeri 31 dan terendah 9, rata-rata nilai VAS sebelum intervensi 
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sebesar 52,35 dengan standar deviasi 8,01 dan setelah intervensi 

selama 1 bulan rata-rata nilai VAS menjadi 26,7 dengan standar 

deviasi 6,16 rata-rata penurunan menjadi 25,65 dengan standar deviasi 

4,83.

Sedangkan untuk luas gerak sendi bisa dilihat bahwa selisih 

terbesar untuk LGS 3,1 dan terendah 1, rata-rata nilai LGS sebelum 

intervensi sebesar 2,2 dengan standar deviasi 0,38 dan setelah 

intervensi selama 1 bulan rata-rata nilai LGS menjadi 4,15 dengan 

standar deviasi 0,63 rata-rata peningkatan menjadi 1,95 dengan standar 

deviasi 0,71.

2) Kelompok perlakuan 2 Back Exercise Model Mc Kenzie:

Tabel 4.6 selisih VAS dan LGS Perlakuan II

NO
Skala Nyeri (VAS) LGS

Sebelum Sesudah Selisih Sebelum Sesudah Selisih

1 45 17 28 3 5 2

2 43 21 22 3 5 2

3 48 18 30 2 5 3

4 54 27 27 2 5 3

5 49 14 35 2 4 2

6 59 15 44 2 4 2

7 65 35 30 2 5.1 3.1

8 60 30 30 2 4 2

9 57 27 30 2 4.4 2.4

10 63 38 25 2 4.5 2.5

11 45 28 17 2 5 3

12 50 30 20 3 5 2

13 45 21 24 2 5.2 3.2

14 47 27 20 3 4.9 1.9

15 58 30 28 3 4.5 1.5

16 65 35 30 2 5.1 3.1
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17 55 28 27 2 5 3

18 53 35 18 2 4.7 2.7

19 61 40 21 2 5.1 3.1

20 65 35 30 2 4.8 2.8

Max 65 40 44 3 5.2 3.2

Min 43 14 17 2 4 1.5

Mean 54.35 27.55 26.8 2.25 4.765 2.515

SD 7.4993 7.72879 6.32955 0.44426 0.39507 0.54122

Menurut tabel diatas bisa dilihat bahwa selisih terbesar untuk 

skala nyeri 44 dan terendah 17, rata-rata nilai VAS sebelum intervensi 

sebesar 54,35 dengan standar deviasi 7,49 dan setelah intervensi 

selama 1 bulan rata-rata nilai VAS menjadi 27,55 dengan standar 

deviasi 7,73 rata-rata penurunan menjadi 26,8 dengan standar deviasi 

6,33.

Sedangkan untuk luas gerak sendi bisa dilihat bahwa selisih 

terbesar untuk LGS 3,2 dan terendah 1,5, rata-rata nilai LGS sebelum 

intervensi sebesar 2,25 dengan standar deviasi 0,44 dan setelah 

intervensi selama 1 bulan rata-rata nilai LGS menjadi 4,77 dengan 

standar deviasi 0,40 rata-rata peningkatan menjadi 2,52 dengan standar 

deviasi 0,54.

Sebelum melakukan uji statistik kelompok perlakuan I dan 

kelompok perlakuan II diperlukan beberapa tes antara lain :

1. Uji kenormalan data dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov 

test (KS). 

Dari uji kenormalan data didapatkan hasil p= 0,978 berarti data 

normal.  
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2. Uji homogenitas varians. Uji homogenitas varians skala nyeri 

(VAS) didapatkan hasil p= 0,848 dan untuk LGS didapatkan hasil 

p=0,3 sehingga dapat dikatakan kedua kelompok mempunyai 

varians yang sama.

Uji beda pengaruh pemberian Back Exercise  pada nyeri punggung bawah 

Muskuloskeletal. Uji beda pengaruh ini dengan Wilcoxon Sign Rank Test 

setelah perlakuan selama 1 bulan

3. Perlakuan 1 Back Exercise Model William 

Tabel 4.7  Skor Nyeri, LGS 

No
Back Exercise Model William 

Observasi (sblm) Intervensi (sdh)
Nyeri (VAS) LGS Nyeri (VAS) LGS

1 3 3 2 2
2 3 3 2 2
3 3 3 2 2
4 3 3 2 2
5 3 3 2 2
6 3 3 2 2
7 3 3 2 2
8 3 3 2 2
9 3 3 3 2
10 3 3 2 2
11 3 3 3 2
12 3 3 2 2
13 3 3 2 1
14 3 3 3 2
15 3 3 3 2
16 3 3 3 2
17 3 3 2 2
18 3 3 2 1
19 3 3 2 2
20 3 3 2 1
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Skoring :
Nyeri (VAS)
1 = Normal /tidak nyeri (VAS = 0 mm)
2 = Nyeri ringan (VAS = 1-30 mm)
3 = Nyeri sedang  (VAS = 31-70 mm) 
4 = Nyeri berat (VAS = 71-100 mm)

Lingkup Gerak Sendi (LGS) 
1 = Normal (>= 5 cm)
2 = Keterbatasan Minimal (3,0 - 4,9 cm)
3 = Keterbatasan Sedang (1 – 2,9 cm)

Dari data tersebut di atas dilakukan uji statistik dengan program SPSS 

11,5 melalui uji Wilcoxon diperoleh hasil :

Test Statisticsb

-3.873a -4.234a

.000 .000

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Nyeri/VAS (intervensi) -
Nyeri/VAS (observasi)

LGS (intervensi) -
LGS (observasi)

Based on positive ranks.a. 

Wilcoxon Signed Ranks Testb. 

Hasil uji beda untuk mengetahui perbedaan penurunan nyeri selama 

pengamatan pada kelompok Perlakuan I Back Exercise Model William 

didapatkan hasil sebagai berikut :

O (sebelum)→ X1 (Sesudah) diperoleh nilai Z = -3,873 dengan  p 

=0,000 dimana p <0,05 sehingga Ho ditolak, sehingga kesimpulannya 

adalah ada perbedaan yang bermakna pengaruh intervensi Back 

Exercise Model William terhadap penurunan nyeri.

Hasil uji beda untuk mengetahui perbedaan peningkatan LGS selama 

pengamatan pada kelompok Perlakuan I Back Exercise Model  

William didapatkan hasil sebagai berikut :

O (sebelum)→ X1  (Sesudah)   diperoleh  nilai  Z = -4,234  dengan  p 

=0,000 dimana p<0,05 sehingga Ho ditolak, kesimpulannya adalah ada 
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perbedaan yang bermakna pengaruh intervensi Back Exercise Model 

William terhadap peningkatan LGS.

4. Perlakuan 2 Back Exercise Model  Mc Kenzie 

Tabel  4.8. Skor Nyeri, LGS

No
Back Exercise Model Mc Kenzie 

Observasi (sblm) Intervensi (sdh)
Nyeri (VAS) LGS Nyeri (VAS) LGS

1 3 2 2 1
2 3 2 2 1
3 3 3 2 1
4 3 3 2 1
5 3 3 2 2
6 3 3 2 2
7 3 3 3 1
8 3 3 3 2
9 3 3 2 2
10 3 3 3 2
11 3 3 2 1
12 3 2 3 1
13 3 3 2 1
14 3 2 2 2
15 3 2 3 2
16 3 3 3 1
17 3 3 2 1
18 3 3 3 2
19 3 3 3 1
20 3 3 3 2

Skoring :
Nyeri (VAS)
1 = Normal /tidak nyeri (VAS = 0 mm)
2 = Nyeri ringan (VAS = 1-30 mm)
3 = Nyeri sedang  (VAS = 31-70 mm) 
4 = Nyeri berat (VAS = 71-100 mm)

Lingkup Gerak Sendi (LGS) 
1 = Normal (>= 5 cm)
2 = Keterbatasan Minimal (3,0 - 4,9 cm)
3 = Keterbatasan Sedang (1 – 2,9 cm)
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Dari data tersebut di atas dilakukan uji statistik dengan program SPSS 

11,5 melalui uji Wilcoxon diperoleh hasil :

Test Statisticsb

-3.317a -3.839a

.001 .000

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Nyeri/VAS (intervensi) -
Nyeri/VAS (observasi)

LGS (intervensi) -
LGS (observasi)

Based on positive ranks.a. 

Wilcoxon Signed Ranks Testb. 

Hasil uji beda untuk mengetahui perbedaan penurunan nyeri selama 

pengamatan pada kelompok Perlakuan II Back Exercise Model Mc 

Kenzie didapatkan hasil sebagai berikut :

O (sebelum)→ X1 (Sesudah)    diperoleh nilai   Z =   -3,317   dengan  

p =0,001 dimana p <0,05 sehingga Ho ditolak, sehingga 

kesimpulannya adalah ada perbedaan yang bermakna pengaruh 

intervensi Back Exercise Model  Mc Kenzie terhadap penurunan nyeri.

Hasil uji beda untuk mengetahui perbedaan peningkatan LGS selama 

pengamatan pada kelompok Perlakuan II Back Exercise Model Mc 

Kenzie didapatkan hasil sebagai berikut :

O (sebelum)→ X1  (Sesudah)   diperoleh  nilai  Z = -3,839        dengan  

p =0,000 dimana p<0,05 sehingga Ho ditolak, kesimpulannya adalah 

ada perbedaan yang bermakna pengaruh intervensi Back Exercise

Model  Mc Kenzie terhadap peningkatan LGS.
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b. Uji beda antar kelompok dengan Mann Whitney 

Tabel   4.9  Skor nyeri, LGS kelompok Perlakuan I dan kelompok 

Perlakuan II hasil sebelum (observasi) dan sesudah (intervensi)

NO Perlk vas_ob vas_in lgs_ob lgs_in

1 1 3 2 3 2
2 1 3 2 3 2
3 1 3 2 3 2
4 1 3 2 3 2
5 1 3 2 3 2
6 1 3 2 3 2
7 1 3 2 3 2
8 1 3 2 3 2
9 1 3 3 3 2

10 1 3 2 3 2
11 1 3 3 3 2
12 1 3 2 3 2
13 1 3 2 3 1
14 1 3 3 3 2
15 1 3 3 3 2
16 1 3 3 3 2
17 1 3 2 3 2
18 1 3 2 3 1
19 1 3 2 3 2
20 1 3 2 3 1
21 2 3 2 2 1
22 2 3 2 2 1
23 2 3 2 3 1
24 2 3 2 3 1
25 2 3 2 3 2
26 2 3 2 3 2
27 2 3 3 3 1
28 2 3 3 3 2
29 2 3 2 3 2
30 2 3 3 3 2
31 2 3 2 3 1
32 2 3 3 2 1
33 2 3 2 3 1
34 2 3 2 2 2
35 2 3 3 2 2
36 2 3 3 3 1
37 2 3 2 3 1

38 2 3 3 3 2
39 2 3 3 3 1
40 2 3 3 3 2
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Skoring :

Perlakuan :

1: Perlakuan 1 = Back Exercise Model William

2: Perlakuan 2 = Back Exercise Model Mc Kenzie 

Nyeri (VAS)

1 = Normal /tidak nyeri (VAS = 0 mm)

2 = Nyeri ringan  (VAS = 1-30 mm)

3 = Nyeri sedang  (VAS = 31-70 mm) 

4 = Nyeri berat (VAS = 71-100 mm)

Lingkup Gerak Sendi (LGS) 

1 = Normal (>= 5 cm)

2 = Keterbatasan Minimal (3,0 - 4,9 cm)

3 = Keterbatasan Sedang (1 – 2,9 cm)

Dari data tersebut di atas dilakukan uji statistik dengan program SPSS 

11,5 melalui uji Mann Whitney diperoleh hasil :

Test Statisticsb

200.000 160.000 150.000 120.000

410.000 370.000 360.000 330.000

.000 -1.309 -2.360 -2.619

1.000 .190 .018 .009

1.000
a

.289
a

.183
a

.030
a

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]

Nyeri
(VAS)_observasi

Nyeri
(VAS)_intervensi LGS_observasi LGS_intervensi

Not corrected for ties.a. 

Grouping Variable: Kelompokb. 

Hasil uji beda Mann Whitney untuk mengetahui perbedaan skor penurunan 

nyeri (VAS), LGS untuk kelompok Perlakuan I Back Exercise Model 

William dan Perlakuan II Back Exercise Model Mc Kenzie  diperoleh :

a. Uji beda nyeri (VAS) antar kelompok 

- Sebelum (observasi)

Didapatkan U = 200.000 dengan p = 1,00 (p>0,05); maka secara 

statistik tidak ada perbedaan yang bermakna atau homogen. Jadi 
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saat observasi nilai keluhan nyeri kelompok Perlakuan I dan 

kelompok Perlakuan II adalah homogen. 

- Sesudah (intervensi) 

Didapatkan U = 160.000 dengan p = 0,190 (p>0,05); maka secara 

statitik tidak ada perbedaan yang bermakna antara kelompok 

perlakuan I dan kelompok Perlakuan II sehingga secara statistik 

homogen. Jadi setelah intervensi nilai keluhan nyeri kelompok 

perlakuan I dan kelompok perlakuan II adalah homogen.

b. Uji beda LGS

- Sebelum (observasi)

Didapatkan U = 150.000 dengan p = 0,018 (p<0,05); maka secara 

statistik ada perbedaan yang bermakna. Jadi saat observasi nilai 

lingkup gerak sendi kelompok Perlakuan I dan kelompok 

Perlakuan II adalah berbeda. 

- Sesudah (intervensi)

Didapatkan U = 120.000 dengan p = 0,009 (p<0,05); maka secara 

statitik ada perbedaan yang bermakna atau tidak homogen antara 

kelompok perlakuan I dan kelompok Perlakuan II. Jadi setelah 

intervensi nilai lingkup gerak sendi kelompok perlakuan I dan 

kelompok perlakuan II adalah berbeda.
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C. Pembahasan 

Penelitian ini merupakan eksperimen semu untuk mengetahui manfaat 

pemberian Back exercise yang berupa metode William dan Mc Kenzie 

terhadap keluhan nyeri punggung bawah muskuloskeletal. Populasi adalah 

pasien rawat jalan di Instalasi Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Dr. Moewardi 

Surakarta yang didiagnosis nyeri punggung bawah muskuloskeletal yang 

memenuhi kriteria inklusi. Dari hasil penelitian didapatkan 40 orang pasien 

penderita nyeri punggung bawah muskuloskeletal yang memenuhi syarat 

sebagai subyek penelitian. Dari 40 penderita dibagi menjadi 20 orang untuk 

kelompok perlakuan Back exercise yang berupa metode William Back 

exercise yang berupa metode William dan 20 orang untuk kelompok 

perlakuan Back exercise yang berupa metode Mc Kenzie. 

Menurut catatan penelitian jumlah penderita pria dan wanita 

sebanding, sementara prosentasi jumlah penderita pada usia 30 sampai 40 

tahun merupakan jumlah usia penderita tertinggi pada penelitian ini, hal ini 

sesuai dengan pendapat Kisner, 1996. Patut diduga bahwa proses degenerasi 

sudah dimulai pada usia 30 tahunan. Di Indonesia usia 30 – 40 tahun adalah 

usia produktif jadi keluhan nyeri punggung bawah muskuloskeletal yang 

diderita pada penelitian ini terjadi karena adanya faktor mekanik pada 

punggung bawah. 

Uji antar pengamatan dalam kelompok perlakuan back exercise 

metode William antara sebelum dan sesudah intervensi diperoleh nilai Z = -

3,873           dengan p = 0,000 berarti p < 0,05  sehingga dapat disimpulkan 
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ada perbedaan yang bermakna pengaruh pemberian back exercise metode 

William terhadap penurunan nyeri (VAS). 

Uji antar pengamatan dalam kelompok back exercise metode Mc 

Kenzie antara sebelum dan sesudah intervensi diperoleh nilai Z = -3,317 

dengan p = 0,001 berarti p < 0,05 sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan 

yang bermakna pengaruh pemberian back exercise metode Mc Kenzie 

terhadap menurunan nyeri.

Uji beda nyeri antar kelompok sebelum intervensi didapatkan U = 

200.000     dengan p = 1,000   berarti p > 0,05  maka secara statistik tidak ada 

perbedaan yang bermakna. Kesimpulannya pada awal penelitian kondisi 

sampel relatif sama atau homogen untuk keluhan nyeri. Sementara untuk uji 

beda nyeri setelah intevensi didapatkan U = 160.000 dengan p = 0,19 berarti p 

> 0,05 maka secara statistik tidak ada perbedaan yang bermakna. Jika dilihat 

Mean Rank pada kelompok perlakuan I nilai Mean Rank 18,50 dan kelompok 

perlakuan II nilai Mean Rank 22,50 dapat dikatakan tingkat nyeri kelompok 

perlakuan II masih lebih tinggi dibanding kelompok perlakuan I..

Temuan ini menunjukkan bahwa kedua model back exercise dapat 

mengurangi keluhan nyeri punggung bawah meskipun rasa nyeri masih 

dirasakan. Secara umum kedua model latihan ini bermanfaat untuk 

mengurangi keluhan nyeri punggung bawah.  Sejalan dengan pendapat 

(Borenstein, David G., 1989) menyatakan bahwa umumnya perbaikan nyeri 

tidak terdapat pada keseluruhan latihan dan kemungkinan tidak dapat berperan 

dalam pengurangan nyeri pada latihan punggung bawah. 
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Uji antar pengamatan untuk mengetahui peningkatan lingkup gerak 

sendi pada kelompok Back exercise metode William antara sebelum dan 

sesudah intervensi diperoleh nilai Z = -4,234 dengan p = 0,000 berarti p <0,05 

sehingga dapat dikatakan bahwa back exercise model William dapat 

bermanfaat terhadap peningkatan lingkup gerak sendi. 

Uji antar pengamatan untuk mengetahui peningkatan lingkup gerak 

sendi pada kelompok back exercise metode Mc Kenzie antara sebelum dan 

sesudah intervensi diperoleh nilai Z = -3,839 dengan p = 0,00 berarti p < 0,05 

hal ini menunjukkan bahwa back exercise model Mc Kenzie dapat bermanfaat 

terhadap peningkatan lingkup gerak sendi.

Sedangkan untuk uji beda peningkatan lingkup gerak sendi antar 

kelompok sebelum intervensi diperoleh U = 150.000 dengan p = 0,018 berarti 

p < 0,05 maka secara statistik ada perbedaan yang bermakna. Jadi sebelum 

intervensi lingkup gerak sendi kedua kelompok kurang homogen. Uji beda 

setelah intervensi didapatkan U = 120.000 dengan p = 0,009 berarti p < 0,05 

maka secara statistik ada perbedaan yang bermakna antara kelompok back 

exercise metode William dan kelompok back exercise metode Mc Kenzie.

Dari data-data diatas menunjukkan bahwa pada kelompok dengan 

perlakuan back exercise metode William terjadi peningkatan lingkup gerak 

sendi yang besar dibanding kelompok perlakuan back exercise metode Mc 

Kenzie.
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Salah satu faktor yang ikut menentukan lingkup gerak sendi adalah 

tonus otot dalam keadaan rileks sehingga elastisitasnya meningkat. Back 

exercise dapat memberikan relaksasi pada otot-otot pungung (Cailliet, 1981).

Hal yang sama menurut (Kisner, 1990) Back exercise yang diberikan 

secara baik dan benar mempunyai efek mengurangi nyeri, menambah lingkup 

gerak sendi, dan memperbaiki elastisitas jaringan. 

Latihan merupakan program rehabilitasi guna meningkatkan kekuatan 

otot punggung dan abdomen, seperti halnya latihan streching untuk 

meningkatkan fleksibilitas, juga mengurangi berat badan. Latihan fitnes untuk 

mencegah kambuh harus hati-hati pada gerakan fleksi punggung. Termasuk 

latihan ini adalah double knee-to-chest stretch, pelvic tilt exercise, lower trunk 

rotation stretch, curl up exercise, trunk flexion stretch, alternate arm-leg 

extension exercise, bone lumbar extention, alternate leg extension dan 

harmstring stretch while standing. (Anonymous, 2002)

Latihan kelenturan otot-otot punggung bawah metode William dan Mc 

Kenzie merupakan dua contoh latihan guna meningkatkan kekuatan otot 

pinggang. Dengan demikian latihan ini dapat memperkuat otot sehingga pada 

gilirannya dapat mengurangi rasa nyeri akibat melemahnya otot. Hal ini ada 

kaitannya dengan kerja otot yang menjalankan fungsinya dengan berpasangan. 

Otot-otot melakukan fungsinya secara berpasangan oleh karena itu pada saat 

kumpulan otot agonist dalam keadaan berkontraksi maka otot antagonist yang 

berlawanan dalam keadaan rileks. Apabila ini tidak terjadi akibatnya kedua 

bagian otot itu akan saling tarik menarik dan akan menghambat terjadinya 
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gerakan. Demikian pula pada saat mencoba meluruskan lengan otot-otot bisep 

harus dalam keadaan rileks. 

Bentuk program latihan yang lazim diberikan kepada penderita dengan 

keluhan nyeri punggung bawah di rumah sakit dan pelayanan kesehatan lain 

biasanya bersifat latihan gentle atau hati-hati, yaitu dilakukan secara “pasif”

artinya gerakan-gerakan tubuh dalam latihan tersebut dilakukan oleh terapis. 

Metode William lebih banyak menekankan pada metode mengkontraksikan 

otot-otot punggung bagian bawah sehingga otot-otot tersebut menjadi rilek 

dan menjadi lebih kuat. Hal ini dapat mengurangi rasa nyeri pada otot tersebut 

akibat lemahnya otot pada bagian tersebut dan juga dapat meningkatkan 

lingkup gerakan. 

Pemberian terapi latihan pada kasus NPB sudah merupakan pelayanan 

rutin bagi setiap praktisi dibidang kefisioterapian dan telah menjadi bagian 

standar dalam penatalaksanaan NPB (Weinstein SM, 1989) meskipun terapi 

latihan pada NPB atau yang sering dikenal sebagai back exercise masih 

menyisakan berbagai pertanyaan tentang apakah bentuk dan jenis terapi 

latihan harus sangat spesifik terhadap setiap kasus NPB dengan latar belakang 

penyebab yang berbeda ataukah ada bentuk atau prinsip-prinsip umum yang 

berlaku dalam setiap kasus NPB ? ataukah ada kombinasi antara yang bersifat 

umum dan yang spesifik sesuai dengan faktor penyebab NPB ? bagaimana 

tentang dosis latihan ? apakah sudah merupakan standar baku yang bersifat 

absolut atau hanya sebuah pedoman yang masih terus bisa dikritisi ? dari 

berbagai literatur yang sempat terbaca oleh penulis masih banyak kontroversi 
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seputar jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pendapat ini diperkuat 

oleh Van Tudler (2001) dan Jackson (2002) yang menyatakan masih terdapat 

kontroversi tentang keluaran back exercise pada pasien-pasien NPB apapun 

bentuk terapi latihan yang hendak dipilih maka hal utama yang harus 

diperhatikan adalah bahwa dalam mengimplementasikan terapi latihan 

fisioterapis harus mempertimbangkan komponen-komponen atau sistem tubuh 

yang terlibat serta dampak yang akan terjadi pada komponen tersebut saat 

suatu aktivitas atau bentuk latihan tertentu diberikan kepada pasien yang 

bersangkutan atau fisioterapis harus mengenal respon jaringan tubuh terhadap 

bentuk maupun intensitas stresor latihan yang diberikan. Pemikiran tersebut 

kemudian disintesakan dengan hasil analisa terhadap problem-problem yang 

ditemukan pada setiap pasien NPB melalui proses fisioterapi sehingga dapat 

digunakan untuk memilah dan memilih bentuk terapi latihan yang sesuai. 

Untuk mencapai tujuan tersebut proses harus didasari oleh scientific 

reasoning, narrative reasoning dan pragmatic reasoning (Schell and Cervero, 

1993).



87

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian yang telah dilakukan 

pada penderita nyeri punggung bawah yang berobat ke Rumah Sakit dr. 

Moewardi Surakarta dapat ditarik kesimpulan :

1. Ada perbedaan pengaruh antara back exercise model William dam back 

exercise model Mc Kenzie terhadap pengurangan nyeri punggung bawah. 

Metode William lebih baik dari metode Mc Kenzie untuk pengurangan 

nyeri dengan selisih mean 1,15. 

2. Ada perbedaan pengaruh antara back exercise model William dam back 

exercise model Mc Kenzie terhadap peningkatan lingkup gerak sendi. 

Metode Mc Kenzie lebih baik dari metode William dalam peningkatan 

lingkup gerak sendi dengan selisih mean 0,57. 

B. Saran-saran 

1. Kepada penderita disarankan untuk dapat menjalankan program latihan 

yang telah diberikan sehingga keluhan nyeri dapat dihilangkan dan dapat 

mengurangi resiko kekambuhan. 

2. Kepada institusi disarankan untuk dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai 

bahan pertimbangan didalam menangani penderita dengan keluhan nyeri 

punggung bawah. 

3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan jumlah sampel yang lebih 

banyak dan variabel penyulit yang lain.
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Lampiran  Data Hasil Penelitian
A. Kelompok Perlakuan I Back Exercise Metode William

No Nama No Reg.
Umur 

(tahun)
Lama 

Klh (bln)

Berat 
Badan 
(BB) kg

Back Exercise Metode William 

Observasi (sblm) Intervensi (sdh)
a b a b

1 Wa……. 89……. 32 1 55 3 3 2 2
2 Ah……. 79……. 25 2 50 3 3 2 2
3 Su……. 22……. 40 1 53 3 3 2 2
4 Ma……. 87……. 41 1 56 3 3 2 2
5 Se……. 78……. 38 3 50 3 3 2 2

6 Sa……. 88……. 45 8 53
3 3 2 2

7 Ka……. 90……. 43 5 55
3 3 2 2

8 Ya……. 89……. 49 4 60
3 3 2 2

9 The……. 90……. 45 3 57
3 3 3 2

10 Im……. 88……. 36 2 55
3 3 2 2

11 Su……. 70……. 33 2 50
3 3 3 2

12 Su……. 72……. 42 3 55
3 3 2 2

13 Si……. 70……. 37 6 50
3 3 2 1

14 Sri……. 76……. 30 3 58
3 3 3 2

15 An……. 82……. 39 2 60
3 3 3 2

16 As……. 85……. 42 1 62
3 3 3 2

17 Re……. 87……. 46 2 65
3 3 2 2

18 El……. 47……. 40 2 60
3 3 2 1

19 Sri……. 85……. 43 2 55
3 3 2 2

20 Si……. 88……. 31 3 55
3 3 2 1
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B. Kelompok Perlakuan II Back Exercise Metode Mc Kenzie

No Nama No Reg. 
Umur 

(tahun)

Lama 
Klh 

(bln)

Berat 
Badan 
(BB) kg

Back Exercise Metode Mc Kenzie

Observasi (sblm) Intervensi (sdh)
a b a b

1 Mu……. 82……. 30 1 50 3 2 2 1

2 Su……. 82……. 40 8 53 3 2 2 1

3 Su…….an 84……. 35 6 55 3 3 2 1

4 Da……. 80……. 40 7 57 3 3 2 1

5 Mu……. 86……. 45 2 56 3 3 2 2

6 Wi……. 67……. 42 1 50 3 3 2 2

7 Ju……. 88……. 44 2 55 3 3 3 1

8 Sri……. 69……. 42 3 60 3 3 3 2

9 Su……. 89……. 30 2 55 3 3 2 2

10 Su……. 89……. 30 1 50 3 3 3 2

11 Ati……. 58……. 43 3 53 3 3 2 1

12 An……. 67……. 31 2 55 3 2 3 1

13 Sa……. 89……. 38 2 60 3 3 2 1

14 Nga……. 74……. 35 2 55 3 2 2 2

15 Su……. 86……. 27 3 50 3 2 3 2

16 Su……. 87……. 39 2 58 3 3 3 1

17 Lu……. 72……. 35 1 54 3 3 2 1

18 As……. 88……. 23 1 45 3 3 3 2
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19 Ari……. 71……. 43 2 50 3 3 3 1

20 Sri……. 88……. 42 2 57 3 3 3 2

Keterangan :
a = Nyeri (VAS) b = Lingkup gerak sendi (LGS) 
1 = Normal /tidak nyeri (VAS = 0 mm) 1 = Normal (>= 5 cm)
2 = Nyeri ringan (VAS = 1-30 mm) 2 = Keterbatasan Minimal (3 - 4,9 cm)
3 = Nyeri sedang  (VAS = 31-70 mm) 3 = Keterbatasan Sedang (1 - 2,9 cm)
4 = Nyeri berat (VAS = 71-100 mm) 4 = Keterbatasan Berat (<1 cm)
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Crosstabs

Case Processing Summary

40 100.0% 0 .0% 40 100.0%Umur  * Perlakuan
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

Umur  * Perlakuan  Crosstabulation

1 6 7

5.0% 30.0% 17.5%

10 8 18

50.0% 40.0% 45.0%

9 6 15

45.0% 30.0% 37.5%

20 20 40

100.0% 100.0% 100.0%

Count

% within Perlakuan

Count

% within Perlakuan

Count

% within Perlakuan

Count

% within Perlakuan

20 th-30 th

31th-40 th

41th-50 th

Umur

Total

Metode
William

Metode Mc
Kenzie

Perlakuan

Total



5

Crosstabs

Case Processing Summary

40 100.0% 0 .0% 40 100.0%
Jenis Kelamin
* Perlakuan

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

Jenis Kelamin * Perlakuan  Crosstabulation

10 10 20

50.0% 50.0% 50.0%

10 10 20

50.0% 50.0% 50.0%

20 20 40

100.0% 100.0% 100.0%

Count

% within Perlakuan

Count

% within Perlakuan

Count

% within Perlakuan

Laki-laki

Perempuan

Jenis Kelamin

Total

Metode
William

Metode Mc
Kenzie

Perlakuan

Total
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Crosstabs

Case Processing Summary

40 100.0% 0 .0% 40 100.0%
Lama Keluhan
* Perlakuan

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

Lama Keluhan * Perlakuan  Crosstabulation

19 18 37

95.0% 90.0% 92.5%

1 2 3

5.0% 10.0% 7.5%

20 20 40

100.0% 100.0% 100.0%

Count

% within Perlakuan

Count

% within Perlakuan

Count

% within Perlakuan

1 bln-6 bln

7 bln-12 bln

Lama Keluhan

Total

Metode
William

Metode Mc
Kenzie

Perlakuan

Total
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Crosstabs

Case Processing Summary

40 100.0% 0 .0% 40 100.0%Berat Badan * Perlakuan
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

Berat Badan * Perlakuan  Crosstabulation

12 14 26

60.0% 70.0% 65.0%

8 6 14

40.0% 30.0% 35.0%

20 20 40

100.0% 100.0% 100.0%

Count

% within Perlakuan

Count

% within Perlakuan

Count

% within Perlakuan

45 kg-55 kg

56 kg-65 kg

Berat Badan

Total

Metode
William

Metode Mc
Kenzie

Perlakuan

Total
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NPar Tests
Wilcoxon Signed Ranks Test
A. Perlakuan I : Back Exercise Model William

Ranks

15a 8.00 120.00

0b .00 .00

5c

20

20d 10.50 210.00

0e .00 .00

0f

20

Negative Ranks

Positive Ranks

Ties

Total

Negative Ranks

Positive Ranks

Ties

Total

Nyeri/VAS (intervensi) -
Nyeri/VAS (observasi)

LGS (intervensi) - LGS
(observasi)

N Mean Rank Sum of Ranks

Nyeri/VAS (intervensi) < Nyeri/VAS (observasi)a. 

Nyeri/VAS (intervensi) > Nyeri/VAS (observasi)b. 

Nyeri/VAS (intervensi) = Nyeri/VAS (observasi)c. 

LGS (intervensi) < LGS (observasi)d. 

LGS (intervensi) > LGS (observasi)e. 

LGS (intervensi) = LGS (observasi)f. 

Test Statisticsb

-3.873a -4.234a

.000 .000

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Nyeri/VAS (intervensi) -
Nyeri/VAS (observasi)

LGS (intervensi) -
LGS (observasi)

Based on positive ranks.a. 

Wilcoxon Signed Ranks Testb. 
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NPar Tests
Wilcoxon Signed Ranks Test
B. Perlakuan II : Back Exercise Model Mc Kenzie

Ranks

11a 6.00 66.00

0b .00 .00

9c

20

18d 9.50 171.00

0e .00 .00

2f

20

Negative Ranks

Positive Ranks

Ties

Total

Negative Ranks

Positive Ranks

Ties

Total

Nyeri/VAS (intervensi) -
Nyeri/VAS (observasi)

LGS (intervensi) - LGS
(observasi)

N Mean Rank Sum of Ranks

Nyeri/VAS (intervensi) < Nyeri/VAS (observasi)a. 

Nyeri/VAS (intervensi) > Nyeri/VAS (observasi)b. 

Nyeri/VAS (intervensi) = Nyeri/VAS (observasi)c. 

LGS (intervensi) < LGS (observasi)d. 

LGS (intervensi) > LGS (observasi)e. 

LGS (intervensi) = LGS (observasi)f. 

Test Statisticsb

-3.317a -3.839a

.001 .000

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Nyeri/VAS (intervensi) -
Nyeri/VAS (observasi)

LGS (intervensi) -
LGS (observasi)

Based on positive ranks.a. 

Wilcoxon Signed Ranks Testb. 
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NPar Tests
Mann-Whitney Test
Antara kelompok Perlakuan I (Metode William) dan Perlakuan II 
(Metode Mc Kenzie)

Ranks

20 20.50 410.00

20 20.50 410.00

40

20 18.50 370.00

20 22.50 450.00

40

20 23.00 460.00

20 18.00 360.00

40

20 24.50 490.00

20 16.50 330.00

40

Kelompok
perlakuan 1

perlakuan 2

Total

perlakuan 1

perlakuan 2

Total

perlakuan 1

perlakuan 2

Total

perlakuan 1

perlakuan 2

Total

Nyeri (VAS)_observasi

Nyeri (VAS)_intervensi

LGS_observasi

LGS_intervensi

N Mean Rank Sum of Ranks

Test Statisticsb

200.000 160.000 150.000 120.000

410.000 370.000 360.000 330.000

.000 -1.309 -2.360 -2.619

1.000 .190 .018 .009

1.000
a

.289
a

.183
a

.030
a

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]

Nyeri
(VAS)_observasi

Nyeri
(VAS)_intervensi LGS_observasi LGS_intervensi

Not corrected for ties.a. 

Grouping Variable: Kelompokb. 
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Oneway

Test of Homogeneity of Variances

VAS

.037 1 38 .848

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

ANOVA

VAS

40.000 1 40.000 .664 .420

2289.100 38 60.239

2329.100 39

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Oneway

Test of Homogeneity of Variances

LGS

1.103 1 38 .300

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

ANOVA

LGS

.025 1 .025 .145 .705

6.550 38 .172

6.575 39

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Explore
Perlakuan

Test of Homogeneity of Variance

.037 1 38 .848

.005 1 38 .942

.005 1 34.218 .942

.033 1 38 .857

1.103 1 38 .300

.006 1 38 .938

.006 1 36.394 .938

.819 1 38 .371

Based on Mean

Based on Median

Based on Median and
with adjusted df

Based on trimmed mean

Based on Mean

Based on Median

Based on Median and
with adjusted df

Based on trimmed mean

VAS

LGS

Levene
Statistic df1 df2 Sig.
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NPar Tests

Descriptive Statistics

40 53.35 7.728 38 69

40 1.50 .506 1 2

SUBYEK1

PERLK

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Two-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Frequencies

20

20

40

PERLK
VAS

LGS

Total

SUBYEK1
N

Test Statisticsa

.150

.150

-.050

.474

.978

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

SUBYEK1

Grouping Variable: PERLKa. 
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NPar Tests

Descriptive Statistics

40 2.23 .411 2 3

40 1.50 .506 1 2

SUBYEK2

PERLK

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Two-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Frequencies

20

20

40

PERLK
VAS

LGS

Total

SUBYEK2
N

Test Statisticsa

.150

.100

-.150

.474

.978

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

SUBYEK2

Grouping Variable: PERLKa. 
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ABSTRACT 

Leo M. Dahlan. Effect Back Exercise for Low Back Pain (Study experiment  
comparation two method exercise for low back pain in Dr. Moewardi 
Hospital of Surakarta). Magister Medical Education. UNS 2008
Goal : To now effect William exercise and Mc Kenzie exercise for decrease 
pain and increase range of motion back.
Draft: Eksperiment Pre-test – Post-test design
Subject : 40 subject with low back pain who inclution criteria 
Place : Dr. Moewardi Hospital of Surakarta
Time : Month of May 2008 until September 2008
Treatment : The research is the quasy experiment with 40 samples which fulfill 
the inclution criteria. The samples is devided in two groups that 20 samples in one 
group with treatment Back exercise William method and Mc Kenzie method. Data 
was analyzed by using a non parametric method Wilcoxon signed rank test is to 
test the defference treatment in group. Otherwise the Mann Whiteney test is being 
used to test the defference of each period the first group and second group. The 
level of significance is p < 0,05.
Result : The  statistic data shows the decrease in pain for the first group and the 
second group after intervention p = 0,19. this also shows that the both groups 
happened a decreased in pain stating non different in statistic. Although if seen 
from mean in the first group values 25,65 and the second group values 26,8 have 
difference mean 1,15 can be said that the grade of pain in the second group still 
higher than the first group. Moreover, the increase range of motion after 
intervention found p = 0,03. Although if seen from mean in the first group values 
1,945 and the second group values 2,515 have difference mean 0,57can be said 
that the increase range of motion the second group better than the first group.
Conclusion: William method good for decrease pain and Mc Kenzie method 
good for range of motion
Key word: William, Mc Kenzie, Low Back Pain, VAS, ROM

PENDAHULUAN

Nyeri spinal atau nyeri punggung bawah merupakan keluhan yang paling 

umum dijumpai dalam hubungannya dengan kasus muskuloskeletal. Angka 

perkiraan menunjukkan bahwa kurang lebih 80% orang dewasa pernah mengeluh 

nyeri punggung bawah  (Medika Jwalita, 2005 ). Jika ditinjau dari onset kejadian 

biasanya NPB mulai diderita antara usia 20 tahun – 55 tahun dan paling banyak 

usia 30 tahun -40 tahun (Kisner,1996).

Sebagai problem personal NPB sering menimbulkan rasa tidak nyaman 

yang berkepanjangan disamping kejemuhan akibat penanganan yang tak kunjung 



17

membuahkan hasil seperti yang diharapkan sedang merupakan problem klinikal 

karena penegakan diagnosa etiologis seringkali sulit bahkan kontroversial sedang 

metode terapinya juga masih menimbulkan kontroversi dan hasilnyapun sering 

tidak memuaskan (Porter,1986). Pendapat Porter didukung oleh White, 1982 yang 

menyatakan bahwa 80% dari kasus NPB penyebabnya tidak dapat ditentukan.

NPB bukanlah suatu penyakit atau diagnosis yang menunjukkan suatu 

penyakit tetapi mengacu pada sindroma klinis dengan manifestasi berupa nyeri 

dan keluhan tidak nyaman seperti ketegangan dan atau kekakuan otot didaerah 

punggung bawah yang dimulai dari V Th XII  sampai dengan anus (Simon DS 

,1983). Ahli lain mengatakan bahwa NPB adalah nyeri pada bagian posterior 

trunkus antara batas bawah rongga dada sampai dengan lipatan gluteal inferior 

denga atau tanpa penjalaran ketungkai ( Tulder, 2001).

Dalam penanganan penderita NPB untuk mengurangi disabilitas dan 

perbaikan fungsional direkomendasikan dengan progran  back training

(Abenhaim,et al 2002). Pemberian terapi latihan pada kasus NPB sudah 

merupakan pelayanan rutin bagi setiap praktisi dibidang kefisioterapian dan telah 

menjadi bagian standar dalam penatalaksanaan NPB (Weinstein SM, 1998) 

meskipun terapi latihan pada NPB atau yang sering dikenal dengan back exercise 

masih menyisakan berbagai pertanyaan tentang apakah bentuk dan jenis terapi 

latihan harus sangat spesifik terhadap setiap kasus NPB dengan latar belakang 

penyebab yang berbeda .Back exercise mempunyai manfaat untuk memperkuat 

otot-otot perut dan otot-otot punggung sehingga tubuh dalam keadaan tegak 

secara fisiologis. Back exercise yang dilakukan secara baik dan benar dalam 

waktu yang relatif  lama akan meningkatkan kekuatan otot secara aktif sehingga 

disebut stabilisasi aktif. Peningkatan kekuatan otot juga mempunyai efek 

peningkatan daya tahan tubuh terhadap perubahan gerakan atau pembebanan 

secara statis dan dinamis.

Back exercise juga akan memperbaiki sistem peredaran darah sehingga 

mengatasi terjadinya pembengkakan yang dapat mengganggu gerakan dan fungsi 

sendi.Back exercise juga akan mengurangi nyeri melalui mekanisme gerbang 

kontrol dan pengurangan nyeri melalui Beta endorpin. Umumnya perbaikan nyeri 
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tidak terdapat pada keseluruhan latihan dan kemungkinan tidak dapat berperan 

dalam pengurangan nyeri pada latihan punggung bawah (Borenstein, David G, 

1989).

Hasil-hasil penelitian mengenai pengaruh latihan terhadap keluhan nyeri 

punggung antara lain dikemukakan oleh  Deyo dkk, pada tahun 1990 yang 

menyatakan bahwa pada penderita nyeri punggung stadium kronik, pemberian 

program latihan dapat menambah lingkup gerak sendi atau kelenturan pada 

punggung. Lingkup gerak sendi atau kelenturan merupakan salah satu ukuran 

fleksibilitas sendi, makin besar nilainya, maka makin besar pula fleksibilitas sendi 

tersebut. Sehingga orang yang memiliki fleksibilitas sendi yang baik, biasanya 

jarang ditemukan keluhan sakit pada persendian. Kemudian Erhard tahun 1994 

juga menemukan fakta bahwa ketegangan otot pada pasien nyeri punggung pada 

stadium akut dapat dikurangi dengan latihan yang menggabungkan antara latihan 

fleksi dan ekstensi punggung. Namun sayangnya, kedua penelitian tersebut belum 

secara spesifik menyebutkan pengaruh latihan terhadap keluhan nyeri penderita 

nyeri punggung.

Nyeri punggung bawah merupakan gangguan sistem neuromuskuloskeletal

yang paling banyak dijumpai dikalangan industri yang dipicu oleh jejas mekanik 

(mechanical injury), oleh karena itu disabling nyeri punggung bawah di 

lingkungan industri telah menjadi fokus penelitian selama 15 tahun terakhir (Agus 

Sudomo, 2002). 

Bertambahnya umur juga akan mempengaruhi pada kondisi fisik 

diantaranya berkurangnya fleksibilitas tulang belakang (Ekor Nurmiato  dalam 

Tarwaka, 2004 : 79). Sedangkan menurut Kemper (1994) kemampuan fisik 

optimal seseorang dicapai pada saat usianya 25 –30 tahun, dan kapasitas fisiologis 

seseorang akan menurun 1% per tahunnya setelah kondisi puncak terlampaui. 

Proses penuaan seseorang ditandai dengan tubuh mulai melemah, gerakan tubuh 

makin lamban dan kurang bertenaga, keseimbangan tubuh semakin berkurang, 

dan makin menurunnya waktu reaksi. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka perlu dilakukan penelitian tentang 

penerapan Back exercise pada nyeri punggung bawah.
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DASAR TEORI

PEMERIKSAAN NYERI PUNGGUNG BAWAH MUSKULOSKELETAL

Pemeriksaan untuk menilai intensitas nyeri dimodifikasi dengan 

kebebasan gerak membungkuk secara optimal.

1). Penilaian intensitas nyeri.

Parameter yang digunakan adalah Visual Analoge Scale (VAS). Caranya 

penderita disuruh menunjuk titik nyeri yang dialami pada suatu garis 

horisontal yang panjangnya 10 cm yang merupakan rentangan skala dari 0 

sampai 10. “0” merupakan titik tidak ada nyeri, “10” menunjukkan nyeri yang 

sangat hebat. (Ellis, 1991)

0 ___________________________________10

    tidak nyeri                  nyeri hebat

Pembagian derajat nyeri menurut Apley dan Solomon (1986), derajat 

nyeri dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu (a) derajat 1 = normal (tidak ada 

keluhan), (b) derajat 2 = nyeri ringan adalah nyeri yang terus menerus tetapi 

dapat diabaikan dan tidak mengganggu aktifitas, bila dipalpasi dengan 

penekanan yang kuat akan timbul keluhan nyeri, (c) derajat 3 = nyeri sedang 

adalah nyeri yang timbul terus menerus dan mengganggu aktifitas, dan tidak 

bisa diabaikan, apabila dipalpasi dengan penekanan sedang akan timbul 

keluhan nyeri, (d) derajat 4 = nyeri berat adalah nyeri yang timbul terus 

menerus dan selalu mengganggu aktifitas dan dengan penekanan ringan akan 

timbul keluhan nyeri.

2). Penilaian lingkup gerak sendi dengan Schober Test

Dilakukan dengan cara menentukan titik tengah garis yang 

menghubungkan “dimple of  venus” (setinggi spina iliaka posterior superior) 

pada keadaan normal tepat pada S2. Kemudian dari titik tersebut diukur 10 cm 

tegak lurus ke atas dan 5 cm tegak lurus ke bawah dan diberi tanda. Jarak 

kedua titik tersebut sebagai standar, kemudian diukur jarak antara kedua titik 

tersebut. standar ukuran. Penderita disuruh membungkuk ke arah depan 

semaksimal
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Hasil pengukuran dikurangi 15 cm = fleksi lumbal, normal ≥ 5 cm. Dan 

interpretasi mobilitas spinal dipakai parameter sebagai berikut.

a. Normal atau derajat I, apabila selisih jarak standar dengan jarak hasil 

pengukuran ≥ 5 cm.

b. Derajat II, apabila selisih jarak standar dengan hasil pengukuran 3,1-4,9 

cm.

c. Derajat III, apabila selisih jarak standar dengan hasil pengukuran 1-3 cm.

d. Derajat IV, apabila selisih jarak standar dengan hasil pengukuran < 1 dan 

saat melakukan fleksi lumbal yang fleksi hanyalah lututnya.

Gambar  4

Schober test. Penderita berdiri (A), titik 0 yaitu bagian atas sacrum ditentukan 

dengan cara mengidentifikasi “Dimple of Venus” pada kiri kanan kemudian garis 

yang menghubungkan dengan dimple ini memotong tulang vertebra ditandai. Dan 

ditentukan titik 10 cm di atas dan 5 cm di bawah tanda. (B) Penderita 

membungkuk ke depan semaksimal mungkin dan jarak titik diukur dalam cm. 

(Hanson and Merrit, 1988).
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METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Jenis penelitian  yang akan dilakukan adalah penelitian eksperimen 

kuasi  yang  sering  juga  disebut  eksperimental    semu, dengan pendekatan 

Pretest – Posttest Design. Disebut penelitian eksperimen kuasi karena tidak 

semua variable luar dikontrol oleh peneliti (Pratiknya, 2001).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yaitu dengan 

melakukan pencatatan data sebelum dan sesudah intervensi.

Pencatatan meliputi skala nyeri, LGS. Selanjutnya design penelitian dapat 

digambarkan sebagai berikut :

O1 ---------------------------------X1 --------------------------------- O2

O1 ---------------------------------X2 --------------------------------- O2

Keterangan :

O1 : Keadaan sebelum perlakuan 

O2 : Keadaan sesudah  perlakuan

X1 : Pemberian latihan model William 

X2 : Pemberian latihan model Mc.Kenzie

Perlakuan I  :  Sebelum intervensi, diukur skala nyeri, LGS, setelah 

intervensi diukur kembali hasil keduanya dianalisa dengan 

metode Willcoxon Signed Ranks Test.

Perlakuan II : Sebelum intervensi, diukur skala nyeri, LGS, setelah 

intervensi diukur kembali hasilnya dianalisa dengan metode 

Willcoxon Signed Ranks Test.

Perbedan selisih perlakuan I dan perlakuan II dianalisa dengan menggunakan 

metode Mann Whitney U Test.
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Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien nyeri punggung 

bawah muskuloskeletal yang datang ke Intalasi Rehabilitasi Medik RSDM 

yang memenuhi kriteria penerimaan.

2. Sampel

Sampel penelitian ini berdasarkan purposive sampling melalui 

prosedur  pemeriksaan untuk menetapkan diagnosis nyeri punggung 

bawah muskuloskeletal dengan jumlah  40 orang kemudian dibagi secara 

acak dengan nomer urut ganjil kelompok I dan nomer urut genap 

kelompok II kemudian dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu :

(3) Kelompok I nyeri punggung bawah muskuloskeletal  dengan 

perlakukan pemberian  back exercise  model Wiliam Flexion.

(4) Kelompok II nyeri punggung bawah muskuloskeletal dengan 

perlakuan back exercise model Mc. Kenzie .   

Sampel dari kedua kelompok harus memenuhi kriteria inklusi 

(penerimaan) dan kriteria eksklusi (penolakan) serta kriteria pengguguran 

(drop out).

a. Kriteria Inklusi (penerimaan).

1) Subyek  dengan   nyeri   punggung  bawah  muskuloskeletal  berusia 

20 – 60 tahun.

2) Penderita sebelum mendapatkan medika mentosa yang sama, nyeri 

punggung bawah melewati masa akut, yaitu minimal lebih dari 10 hari

3) Intensitas nyeri sebelum penelitiaan minimal derajat sedang menurut 

kriteria Appley dan Solomon (1986).

4) Bersedia mengikuti program penelitian sampai selesai selama 1 bulan.

5) Tanpa disertai gangguan neurologis (iritasi nervi spinalis), yang 

ditandai dengan tes : laseige + , tes Bragad +

6) Penderita tidak sedang hamil

7) Lama keluhan 1 – 12 bulan 
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b. Kriteria Eksklusi

1) Nyeri punggung bawah belum melewati masa akut

2) Penderita dengan fraktur lumbosakral

3) Terdapat kelainan postural, misal scoliosis

4) Penderita mengalami gangguan jantung

c. Kriteria Pengguguran (drop out)

1) Penderita tidak menyelesaikan sosial program penelitian

2) Penderita selama penelitian tidak teratur mengikuti prosedur penelitian

3) Penderita tidak hadir pada hari evaluasi, setelah 2 bulan

Instrumen Penelitian

5). Variable

Variable terikat :  1).  Nyeri punggung bawah muskuloskeletal.

                                    2).  Fleksibilitas punggung bawah          

Variable bebas        :  1).  Back exercise model Wiliam .

   2).  Back exercise model Mc. Kenzie

6). Sarana Penelitian 

Buku status klinik 

Merupakan blangko lembar pemeriksaan pada buku status klinik 

pasien yang digunakan untuk mengukur skala nyeri yang bersifat 

subyektif dengan menggunakan garis lurus mendatar 100 mm di ujung 

kiri 0 mm tertulis “ tanpa nyeri “ dan di ujung kanan tertulis “ nyeri tak 

tertahankan “. Yang kemudian disebut dengan Visual Analog Scale

(VAS.)

Meteran Kain

Merupakan alat pengukur untuk mengetahui luasnya lingkup gerak 

sendi yang dapat terbatas  karena adanya spasme atau kontraktur otot 

yang melewati suatu sendi. 
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7). Definisi konseptual

a.   Nyeri.

Nyeri adalah suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak 

menyenangkan berkaitan dengan kerusakan jaringan atau adanya 

potensi kerusakan (Santosa, 1998).

b.  Fleksibiltas. 

Fleksibiltas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah luas gerak 

sendi pada punggung bawah yang diukur dengan  “ Schober  Test “.

c. Back exercise

Bentuk-bentuk latihan punggung yang dimaksudkan untuk 

penguatan dan penguluran otot-otot penegak tubuh (punggung) dengan 

model Wiliam dan model Mc. Kenzie sehingga keluhan nyeri dapat 

dikurangi dan mobilitas gerakan dapat diperbaiki.

8). Definisi operasional

Dilakukan pemeriksaan nyeri dengan skala VAS, pemeriksaan 

Luas Gerak Sendi dengan Schober test. Seluruh hasil pemeriksaan dicatat 

untuk dibandingkan sebelum dan sesudah terapi dan juga dibandingkan 

antar kedua kelompok sampel. 

Jalannya Penelitian 

Pelaksanaan penelitian akan mengikuti tahapan-tahapan :

1). Menetapkan penderita NPB menurut diagnosis dokter dan pemeriksaan 

fisioterapi. 2). Menetapkan kelompok penderita NPB yang masuk kelompok 

perlakuan 1 dan penderita NPB yang masuk kelompok perlakuan 2 secara 

acak yang memenuhi kriteria inklusi. 3). Melakukan penelitian skala nyeri dan 

LGS sebelum pemberian perlakuan. 4). Pemberian terapi latihan model 

William pada kelompok perlakuan 1 dan pemberian terapi latihan model Mc. 

Kenzie. 5). Pengukuran LGS dan penilaian skala nyeri setelah perlakuan satu 

bulan pertama 6). Analisis data. 7). Pengambilan kesimpulan. 
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Teknik Analisa Data

Sebelum uji analisis dilakukan uji kenormalan data dengan uji 

Kolmogorov Smirnov dan uji homogenitas. 

Rancangan data menggunakan data non parametrik yang digunakan 

adalah Wilcoxon test untuk uji beda pre dan post  program  dan  Mann  

Whitney  test  untuk  uji beda antara masing-masing  perlakuan. Batasan 

kemaknaan uji statistik  adalah  P = 0,05.  bila  nilai  P > 0,05 ;  tidak  

bermakna.    Bila nilai P < 0,05 ; bermakna.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Data

a. Uji beda antar pengamatan dalam kelompok

1) Kelompok perlakuan 1 Back Exercise Model William 

Rata-rata nilai VAS sebelum intervensi sebesar 52,35 dengan 

standar deviasi 8,01 dan setelah intervensi selama 1 bulan rata-rata 

nilai VAS menjadi 26,7 dengan standar deviasi 6,16 rata-rata 

penurunan menjadi 25,65 dengan standar deviasi 4,83.

Sedangkan untuk luas gerak sendi bisa dilihat bahwa selisih 

terbesar untuk LGS 3,1 dan terendah 1, rata-rata nilai LGS sebelum 

intervensi sebesar 2,2 dengan standar deviasi 0,38 dan setelah 

intervensi selama 1 bulan rata-rata nilai LGS menjadi 4,15 dengan 

standar deviasi 0,63 rata-rata peningkatan menjadi 1,95 dengan standar 

deviasi 0,71.

2) Kelompok perlakuan 2 Back Exercise Model Mc Kenzie:

Rata-rata nilai VAS sebelum intervensi sebesar 54,35 dengan 

standar deviasi 7,49 dan setelah intervensi selama 1 bulan rata-rata 

nilai VAS menjadi 27,55 dengan standar deviasi 7,73 rata-rata 

penurunan menjadi 26,8 dengan standar deviasi 6,33.

Sedangkan untuk luas gerak sendi bisa dilihat bahwa selisih 

terbesar untuk LGS 3,2 dan terendah 1,5, rata-rata nilai LGS sebelum 

intervensi sebesar 2,25 dengan standar deviasi 0,44 dan setelah 
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intervensi selama 1 bulan rata-rata nilai LGS menjadi 4,77 dengan 

standar deviasi 0,40 rata-rata peningkatan menjadi 2,52 dengan standar 

deviasi 0,54.

Sebelum melakukan uji statistik kelompok perlakuan I dan 

kelompok perlakuan II diperlukan beberapa tes antara lain :

1. Uji kenormalan data dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov 

test (KS). 

Dari uji kenormalan data didapatkan hasil p= 0,978 berarti data 

normal.  

2. Uji homogenitas varians. Uji homogenitas varians skala nyeri 

(VAS) didapatkan hasil p= 0,848 dan untuk LGS didapatkan hasil 

p=0,3 sehingga dapat dikatakan kedua kelompok mempunyai 

varians yang sama.

Uji beda pengaruh pemberian Back Exercise  pada nyeri punggung bawah 

Muskuloskeletal. Uji beda pengaruh ini dengan Wilcoxon Sign Rank Test 

setelah perlakuan selama 1 bulan

3. Perlakuan 1 Back Exercise Model William 

Uji statistik dengan program SPSS 11,5 melalui uji Wilcoxon 

diperoleh hasil :

Test Statisticsb

-3.873a -4.234a

.000 .000

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Nyeri/VAS (intervensi) -
Nyeri/VAS (observasi)

LGS (intervensi) -
LGS (observasi)

Based on positive ranks.a. 

Wilcoxon Signed Ranks Testb. 

Hasil uji beda untuk mengetahui perbedaan penurunan nyeri selama 

pengamatan pada kelompok Perlakuan I Back Exercise Model William 

didapatkan hasil sebagai berikut :
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O (sebelum)→ X1 (Sesudah) diperoleh nilai Z = -3,873 dengan  p 

=0,000 dimana p <0,05 sehingga Ho ditolak, sehingga kesimpulannya 

adalah ada perbedaan yang bermakna pengaruh intervensi Back 

Exercise Model William terhadap penurunan nyeri.

Hasil uji beda untuk mengetahui perbedaan peningkatan LGS selama 

pengamatan pada kelompok Perlakuan I Back Exercise Model  

William didapatkan hasil sebagai berikut :

O (sebelum)→ X1  (Sesudah)   diperoleh  nilai  Z = -4,234  dengan  p 

=0,000 dimana p<0,05 sehingga Ho ditolak, kesimpulannya adalah ada 

perbedaan yang bermakna pengaruh intervensi Back Exercise Model 

William terhadap peningkatan LGS.

4. Perlakuan 2 Back Exercise Model  Mc Kenzie 

Hasil uji beda untuk mengetahui perbedaan penurunan nyeri selama 

pengamatan pada kelompok Perlakuan II Back Exercise Model Mc 

Kenzie didapatkan hasil sebagai berikut :

O (sebelum)→ X1 (Sesudah)    diperoleh nilai   Z =   -3,317   dengan  

p =0,001 dimana p <0,05 sehingga Ho ditolak, sehingga 

kesimpulannya adalah ada perbedaan yang bermakna pengaruh 

intervensi Back Exercise Model  Mc Kenzie terhadap penurunan nyeri.

Hasil uji beda untuk mengetahui perbedaan peningkatan LGS selama 

pengamatan pada kelompok Perlakuan II Back Exercise Model Mc 

Kenzie didapatkan hasil sebagai berikut :

O (sebelum)→ X1  (Sesudah)   diperoleh  nilai  Z = -3,839        dengan  

p =0,000 dimana p<0,05 sehingga Ho ditolak, kesimpulannya adalah 

ada perbedaan yang bermakna pengaruh intervensi Back Exercise

Model  Mc Kenzie terhadap peningkatan LGS.

b. Uji beda antar kelompok dengan Mann Whitney 

Uji statistik dengan program SPSS 11,5 melalui uji Mann Whitney 

diperoleh hasil :
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Test Statisticsb

200.000 160.000 150.000 120.000

410.000 370.000 360.000 330.000

.000 -1.309 -2.360 -2.619

1.000 .190 .018 .009

1.000
a

.289
a

.183
a

.030
a

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]

Nyeri
(VAS)_observasi

Nyeri
(VAS)_intervensi LGS_observasi LGS_intervensi

Not corrected for ties.a. 

Grouping Variable: Kelompokb. 

Hasil uji beda Mann Whitney untuk mengetahui perbedaan skor penurunan 

nyeri (VAS), LGS untuk kelompok Perlakuan I Back Exercise Model 

William dan Perlakuan II Back Exercise Model Mc Kenzie  diperoleh :

a. Uji beda nyeri (VAS) antar kelompok 

- Sebelum (observasi)

Didapatkan U = 200.000 dengan p = 1,00 (p>0,05); maka secara 

statistik tidak ada perbedaan yang bermakna atau homogen. Jadi 

saat observasi nilai keluhan nyeri kelompok Perlakuan I dan 

kelompok Perlakuan II adalah homogen. 

- Sesudah (intervensi) 

Didapatkan U = 160.000 dengan p = 0,190 (p>0,05); maka secara 

statitik tidak ada perbedaan yang bermakna antara kelompok 

perlakuan I dan kelompok Perlakuan II sehingga secara statistik 

homogen. Jadi setelah intervensi nilai keluhan nyeri kelompok 

perlakuan I dan kelompok perlakuan II adalah homogen.

b. Uji beda LGS

- Sebelum (observasi)

Didapatkan U = 150.000 dengan p = 0,018 (p<0,05); maka secara 

statistik ada perbedaan yang bermakna. Jadi saat observasi nilai 
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lingkup gerak sendi kelompok Perlakuan I dan kelompok 

Perlakuan II adalah berbeda. 

- Sesudah (intervensi)

Didapatkan U = 120.000 dengan p = 0,009 (p<0,05); maka secara 

statitik ada perbedaan yang bermakna atau tidak homogen antara 

kelompok perlakuan I dan kelompok Perlakuan II. Jadi setelah 

intervensi nilai lingkup gerak sendi kelompok perlakuan I dan 

kelompok perlakuan II adalah berbeda.

B. Pembahasan 

Penelitian ini merupakan eksperimen semu untuk mengetahui manfaat 

pemberian Back exercise yang berupa metode William dan Mc Kenzie 

terhadap keluhan nyeri punggung bawah muskuloskeletal. Populasi adalah 

pasien rawat jalan di Instalasi Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Dr. Moewardi 

Surakarta yang didiagnosis nyeri punggung bawah muskuloskeletal yang 

memenuhi kriteria inklusi. Dari hasil penelitian didapatkan 40 orang pasien 

penderita nyeri punggung bawah muskuloskeletal yang memenuhi syarat 

sebagai subyek penelitian. Dari 40 penderita dibagi menjadi 20 orang untuk 

kelompok perlakuan Back exercise yang berupa metode William Back 

exercise yang berupa metode William dan 20 orang untuk kelompok 

perlakuan Back exercise yang berupa metode Mc Kenzie. 

Menurut catatan penelitian jumlah penderita pria dan wanita 

sebanding, sementara prosentasi jumlah penderita pada usia 30 sampai 40 

tahun merupakan jumlah usia penderita tertinggi pada penelitian ini, hal ini 

sesuai dengan pendapat Kisner, 1996. Patut diduga bahwa proses degenerasi 

sudah dimulai pada usia 30 tahunan. Di Indonesia usia 30 – 40 tahun adalah 

usia produktif jadi keluhan nyeri punggung bawah muskuloskeletal yang 

diderita pada penelitian ini terjadi karena adanya faktor mekanik pada 

punggung bawah. 
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Uji antar pengamatan dalam kelompok perlakuan back exercise 

metode William antara sebelum dan sesudah intervensi diperoleh nilai Z = -

3,873 dengan p = 0,000 berarti p < 0,05  sehingga dapat disimpulkan ada 

perbedaan yang bermakna pengaruh pemberian back exercise metode William 

terhadap penurunan nyeri (VAS). 

Uji antar pengamatan dalam kelompok back exercise metode Mc 

Kenzie antara sebelum dan sesudah intervensi diperoleh nilai Z = -3,317 

dengan p = 0,001 berarti p < 0,05 sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan 

yang bermakna pengaruh pemberian back exercise metode Mc Kenzie 

terhadap menurunan nyeri.

Uji beda nyeri antar kelompok sebelum intervensi didapatkan U = 

200.000     dengan p = 1,000   berarti p > 0,05  maka secara statistik tidak ada 

perbedaan yang bermakna. Kesimpulannya pada awal penelitian kondisi 

sampel relatif sama atau homogen untuk keluhan nyeri. Sementara untuk uji 

beda nyeri setelah intevensi didapatkan U = 160.000 dengan p = 0,19 berarti p 

> 0,05 maka secara statistik tidak ada perbedaan yang bermakna. Jika dilihat 

Mean Rank pada kelompok perlakuan I nilai Mean Rank 18,50 dan kelompok 

perlakuan II nilai Mean Rank 22,50 dapat dikatakan tingkat nyeri kelompok 

perlakuan II masih lebih tinggi dibanding kelompok perlakuan I..

Temuan ini menunjukkan bahwa kedua model back exercise dapat 

mengurangi keluhan nyeri punggung bawah meskipun rasa nyeri masih 

dirasakan. Secara umum kedua model latihan ini bermanfaat untuk 

mengurangi keluhan nyeri punggung bawah.  Sejalan dengan pendapat 

(Borenstein, David G., 1989) menyatakan bahwa umumnya perbaikan nyeri 

tidak terdapat pada keseluruhan latihan dan kemungkinan tidak dapat berperan 

dalam pengurangan nyeri pada latihan punggung bawah. 

Uji antar pengamatan untuk mengetahui peningkatan lingkup gerak 

sendi pada kelompok Back exercise metode William antara sebelum dan 

sesudah intervensi diperoleh nilai Z = -4,234 dengan p = 0,000 berarti p <0,05 

sehingga dapat dikatakan bahwa back exercise model William dapat 

bermanfaat terhadap peningkatan lingkup gerak sendi. 
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Uji antar pengamatan untuk mengetahui peningkatan lingkup gerak 

sendi pada kelompok back exercise metode Mc Kenzie antara sebelum dan 

sesudah intervensi diperoleh nilai Z = -3,839 dengan p = 0,00 berarti p < 0,05 

hal ini menunjukkan bahwa back exercise model Mc Kenzie dapat bermanfaat 

terhadap peningkatan lingkup gerak sendi.

Sedangkan untuk uji beda peningkatan lingkup gerak sendi antar 

kelompok sebelum intervensi diperoleh U = 150.000 dengan p = 0,018 berarti 

p < 0,05 maka secara statistik ada perbedaan yang bermakna. Jadi sebelum 

intervensi lingkup gerak sendi kedua kelompok kurang homogen. Uji beda 

setelah intervensi didapatkan U = 120.000 dengan p = 0,009 berarti p < 0,05 

maka secara statistik ada perbedaan yang bermakna antara kelompok back 

exercise metode William dan kelompok back exercise metode Mc Kenzie.

Dari data-data diatas menunjukkan bahwa pada kelompok dengan 

perlakuan back exercise metode William terjadi peningkatan lingkup gerak 

sendi yang besar dibanding kelompok perlakuan back exercise metode Mc 

Kenzie.

Salah satu faktor yang ikut menentukan lingkup gerak sendi adalah 

tonus otot dalam keadaan rileks sehingga elastisitasnya meningkat. Back 

exercise dapat memberikan relaksasi pada otot-otot pungung (Cailliet, 1981).

Hal yang sama menurut (Kisner, 1990) Back exercise yang diberikan 

secara baik dan benar mempunyai efek mengurangi nyeri, menambah lingkup 

gerak sendi, dan memperbaiki elastisitas jaringan. 

Latihan merupakan program rehabilitasi guna meningkatkan kekuatan 

otot punggung dan abdomen, seperti halnya latihan streching untuk 

meningkatkan fleksibilitas, juga mengurangi berat badan. Latihan fitnes untuk 

mencegah kambuh harus hati-hati pada gerakan fleksi punggung. Termasuk 

latihan ini adalah double knee-to-chest stretch, pelvic tilt exercise, lower trunk 

rotation stretch, curl up exercise, trunk flexion stretch, alternate arm-leg 

extension exercise, bone lumbar extention, alternate leg extension dan 

harmstring stretch while standing. (Anonymous, 2002)
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Latihan kelenturan otot-otot punggung bawah metode William dan Mc 

Kenzie merupakan dua contoh latihan guna meningkatkan kekuatan otot 

pinggang. Dengan demikian latihan ini dapat memperkuat otot sehingga pada 

gilirannya dapat mengurangi rasa nyeri akibat melemahnya otot. Hal ini ada 

kaitannya dengan kerja otot yang menjalankan fungsinya dengan berpasangan. 

Otot-otot melakukan fungsinya secara berpasangan oleh karena itu pada saat 

kumpulan otot agonist dalam keadaan berkontraksi maka otot antagonist yang 

berlawanan dalam keadaan rileks. Apabila ini tidak terjadi akibatnya kedua 

bagian otot itu akan saling tarik menarik dan akan menghambat terjadinya 

gerakan. Demikian pula pada saat mencoba meluruskan lengan otot-otot bisep 

harus dalam keadaan rileks. 

Bentuk program latihan yang lazim diberikan kepada penderita dengan 

keluhan nyeri punggung bawah di rumah sakit dan pelayanan kesehatan lain 

biasanya bersifat latihan gentle atau hati-hati, yaitu dilakukan secara “pasif”

artinya gerakan-gerakan tubuh dalam latihan tersebut dilakukan oleh terapis. 

Metode William lebih banyak menekankan pada metode mengkontraksikan 

otot-otot punggung bagian bawah sehingga otot-otot tersebut menjadi rilek 

dan menjadi lebih kuat. Hal ini dapat mengurangi rasa nyeri pada otot tersebut 

akibat lemahnya otot pada bagian tersebut dan juga dapat meningkatkan 

lingkup gerakan. 

Pemberian terapi latihan pada kasus NPB sudah merupakan pelayanan 

rutin bagi setiap praktisi dibidang kefisioterapian dan telah menjadi bagian 

standar dalam penatalaksanaan NPB (Weinstein SM, 1989) meskipun terapi 

latihan pada NPB atau yang sering dikenal sebagai back exercise masih 

menyisakan berbagai pertanyaan tentang apakah bentuk dan jenis terapi 

latihan harus sangat spesifik terhadap setiap kasus NPB dengan latar belakang 

penyebab yang berbeda ataukah ada bentuk atau prinsip-prinsip umum yang 

berlaku dalam setiap kasus NPB ? ataukah ada kombinasi antara yang bersifat 

umum dan yang spesifik sesuai dengan faktor penyebab NPB ? bagaimana 

tentang dosis latihan ? apakah sudah merupakan standar baku yang bersifat 

absolut atau hanya sebuah pedoman yang masih terus bisa dikritisi ? dari 
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berbagai literatur yang sempat terbaca oleh penulis masih banyak kontroversi 

seputar jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pendapat ini diperkuat 

oleh Van Tudler (2001) dan Jackson (2002) yang menyatakan masih terdapat 

kontroversi tentang keluaran back exercise pada pasien-pasien NPB apapun 

bentuk terapi latihan yang hendak dipilih maka hal utama yang harus 

diperhatikan adalah bahwa dalam mengimplementasikan terapi latihan 

fisioterapis harus mempertimbangkan komponen-komponen atau sistem tubuh 

yang terlibat serta dampak yang akan terjadi pada komponen tersebut saat 

suatu aktivitas atau bentuk latihan tertentu diberikan kepada pasien yang 

bersangkutan atau fisioterapis harus mengenal respon jaringan tubuh terhadap 

bentuk maupun intensitas stresor latihan yang diberikan. Pemikiran tersebut 

kemudian disintesakan dengan hasil analisa terhadap problem-problem yang 

ditemukan pada setiap pasien NPB melalui proses fisioterapi sehingga dapat 

digunakan untuk memilah dan memilih bentuk terapi latihan yang sesuai. 

Untuk mencapai tujuan tersebut proses harus didasari oleh scientific 

reasoning, narrative reasoning dan pragmatic reasoning (Schell and Cervero, 

1993).
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