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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. William Flexion Exercise

1. Definisi William Flexion Exercise

Dijelaskan oleh Syafi’I (2010) dalam penelitian Sari (2016)

mengemukakan bahwa teknik william flexion exercise merupakan latihan

bagi kasus nyeri punggung bawah yang dikemukakan oleh Dr. Paul William

dengan tahun terbit 1937 menggunakan teknik penguatan abdomen muscles

serta gluteus maksimus muscle maupun mengendurkan ekstensor muscle

punggung. Pergerakan yang muncul salahsatunya flexi lumbosacral, setiap

hari dilakukan syarat terapi tetapi tidak melebihi batas nyeri. Maupun target

dari William flexion exercise berguna untuk menurunkan nyeri, mengasihkan

lower stability trunk melewati pengembangan dengan aktif pada abdominal

muscle, gluteus maksimus, maupun hamstring dalam meningkatkan

fleksibility dalam grup fleksor hip muscle dan lower back (Frans, 2018).

2. Mekanisme William Flexion Exercise dalam penurunan nyeri dan spasme

William flexion exercise akan meningkatkan actifity fungsional,

lumbal mobility, menurunkan nyeri pada punggung bawah, karena William

flexion exercise memberiakan efek elastis dan kontraktilitas otot dalam

berkegiatan dengan sinergis, dari kumpulan abdomen muscle dan pinggang.

Pada saat mengkontraksiakan otot perut, akan terjadi dibagian otot

antagonisnya menjadi rileks (menurunkan nyeri), salahsatunya bagian otot

punggung bawah (Andryanto dkk, 2013).
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Pada punggung bawah bahwasanya nyeri spasme dijelaskan

penggunaan teknik William flexion exercise dalam nyeri punggung bawah

mekanik yang memanjangkan fascia area dorso lumbal yang diakhiri rileks di

muscle dan nyeri dapat berkurang dikarenakan penurunan spasme otot

(Abdullah, 2015).

3. Indikasi dan Kontraindikasi William Flexion Exercise

Dalam penelitian yang dibuat oleh Frans (2018) dijelaskan bahwa

indikasi dari William flexion exercise adalah Pasien merasakan nyeri

punggung bawah dikarenakan mempunyai keadaan kronis membuat

ada penegangan serta terbatsnya jaringan lunak dalam serta disfungsi sendi

facet. Dijelaskan William flexion exercise memiliki kontraindikasi adalah

masalah bagian discus, seperti disc.Bulging, Herniasi diskus, ataupun protusi

discus (Frans, 2018). Teknik ini sebaiknya digunakan sehati-hati mungkin

setidaknya dijauhkan dari pasien pada masalah kardiovaskuler contohnya

hipertensi tidak terkendali, story infak akut miokard, maupun stroke karena

teknik ini meningkatkan tekanan intra abdominalis (Pramita, 2014).

4. Teknik William Flexion Exercise

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mohan, Revathi, &

Ramachandran (2015) Dipaparkan oleh Dr. Paul C. Williams menyimpulkan

bahwa william flexion exercise menghasilkan signifikan menurukan nyeri dan

jangkauan gerak tulang belakang meningkat pada pasien kondisi nyeri

punggung bawah dengan teknik yang menganjurkan tujuh latihan untuk

meminimalkan curva lumbal, yaitu:
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a. Pelvic Tilt Exercise

Posisi terlentang dengan lutut diluruskan, mendatarkan punggung

bawah melawan bed, tanpa menekan dengan kaki, durasi tahanan selama 5

hingga 10 detik dan dilakukan sebaliknya.

Gambar 2.1 Pelvic Tilt Exercise (Up body)
(Sumber : Dok. pribadi, 2018)

Gambar 2.2 Pelvic Tilt Exercise (Down body)
(Sumber : Dok.pribadi, 2018)

b. Partial Sit-ups

Posisi hoklying (terlentang dengan lutut ditekuk dan kaki menahan),

dengan tangan dibelakang kepalanya, dilanjutkan angkat tubuh bagian atas

sampai rektus abdominus ke stretch, setelahnya kembali ke awal posisi,

bisa dilakukan berulang kali sampai reposisi yang telah ditentukan.
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Gambar 2.3 Partial Sit-ups
(Sumber : Dok. pribadi, 2018)

c. Single Knee To Chest

Keadaan rebahan terlentang dan lutut ditekuk serta kaki ditahan.

Pelan-pelan posisi lutut kanan menarik kearah bahu dengan tahanan 5

hingga 10 detik, selanjutnya turunkan lutut dan bisa diulangi dengan lutut

bagian lainnya.

Gambar 2.4 Single Knee To Chest
(Sumber : Dok. pribadi, 2018)

d. Double Knee To Chest

Sama seperti latihan sebelumnya. posisi menarik lutut kanan ke arah

dada, dilanjutkan tarik lutut kiri kearah dada dengan tahanan kedua lutut

selama 5 hingga 10 detik, dilanjutkam menurunkan perlahan bagian tungkai

dengan disusul bagian tungkai yang lainnya.
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Gambar 2.5 Double Knee To Chest
(Sumber : Dok. pribadi, 2018)

e. Hamstring Stretch

Posisi berbaring terlentang. Bisa diawali dengan posisi long sitting dan

tempatkan kedua tangan dibagian belakang lutut dan posisi kaki lainnya di

ekstensikan.

Gambar 2.6 Hamstring Stretch
(Sumber : Dok. pribadi, 2018)

f. Hip Flexor Stretch

Posisi salahsatu kaki kedepan dalam posisi flexi knee dan salahsatu

kaki dibelakang posisi knee ekstensi menyentuh matras. Dilanjutkan

memflexikan knee kedepan arah knee bersentuhan dengan lipatan axila,

bisa diulangi dengan kaki lainnya.
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Gambar 2.7 Hip Flexor Stretch
(Sumber : Dok. pribadi, 2018)

g. Squat

Posisi berdiri dengan kaki paralel dan kedua shoulder disamping badan.

Bisa dengan mengusahakan mempertahankan posisi trunk lurus dengan

kedua mata konsentrasi kedepan dan bagian kaki sejajar diatas lantai.

Kemudian secara perlahan meurunkan badan sampai terbentuk flexi kedua

knee.

Gambar 2.8 Squat
(Sumber : Dok. pribadi, 2018)



17

5. Dosis William Flexion Exercise

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Ismi (2018) dijelaskan

bahwa latihan william flexion yang diberikan dalam penelitiannya yaitu: pelvic

telt, single knee to chest, double knee to chest, partial sit up, hamstring stretch,

dengan melakukan latihan setiap gerakan ditahan 5-10 detik dengan

pengulangan gerakan 3-4 kali dalam sehari.

B. Myofascial Trigger Point Release Technique

1. Definisi Myofascial Trigger Point Release Technique

Myofascial trigger point release technique atau biasa disebut

Myofascial trigger point therapy, merupakan bagian perawatan berbeda untuk

pengobatan nyeri dan disfungsi myofascial. Travel dan Simons pembuat karya

yang mendasarkan protokol ini. yang mengintrgasikan konsep dan penelitian

terkini, seperti:

a) Myofascial Release Technique

Myofascial release technique berfungsi mengurangi nyeri dan

memulihkan fungsi gerak karena merupakan terapi manual terbaik sangat

terbaik dan menggunakan tekanan pelan dengan cara berkelanjutan sangat

efektif oleh jaringan ikat dengan mengalami penegangan maupun retriksi

(Doraisami, 2010).

b) Trigger Point Release Therapy

Trigger point release terapy sendiri memanfaatkan fungsi tekanan

berupa release di trigger point yang merupakan salahsatu terapi manual,

teknik neuromuskular dan peregangan untuk meredakan segmen otot dan
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jaringan lunak yang berkontraksi yang membuat nyeri (trigger point),

kelemahan otot, dan jangkauan kerja otot yang terbatasi (David dkk, 2013).

2. Mekanisme Myofascial Trigger Point Release Technique

Didefinisikan pada stress fisik sebagai gaya yang diberikan pada bahan

persatuan luas dari luas penampang tegak lurus terhadap gaya, maka ketika

terdapat tegangan akan terasa tertarik yang nantinya ketika direlease akan

berkontraksi dan mengalami penguluran tegangan. Peregangan

kontraksi-relaksasi-pasif sering dilakukan merupakan mekanisme yang

digunakan pada trigger point release hingga otot memanjang dan peregangan

kontraksi-relaksasi-aktif yang juga dilakukan berulang (Kisner dan Lynn,

2013).

3. Indikasi Myofascial Trigger Point Release Technique

Penelitian yang dilakukan oleh Cherkin (2011) didapatkan bahwa hasil

subyek yang mendapatkan myofascial trigger point release mengalami nyeri

menurun dan mobilitas lumbal meningkat lebih besar daripada subyek yang

mendapatkan penanganan medis biasa. Selama pemberian myofascial trigger

point release terjadi nyeri decrease dan kualitas cairan dari jaringan fasia

memulih (Indrayani, 2012). Myofascial syndrome adalah masalah peradangan

pada muskuloskeletal yang bersangkutan dengan nyeri lokal dan kekakuan

otot yang dikodei dengan adanya hiperiritabilitas dalam serat otot rangka yang

disebut trigger point (Sahem dkk, 2013).

Myofascial trigger point (MTrP) memiliki pola pelajaran nyeri yang

spesifik pada otot. Trigger point adalah area yang sangat mudah terititasi pada
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pita otot yang kaku yang meyebabkan otot menegang, untuk menghilangkan

hal tersebut maka biasanya terapi Trigger point release yang digunakan

(Kisner dan Lynn, 2013).

4. Kontraindikasi Myofascial Trigger Point Release Technique

Myofascial trigger point release memiliki kontraindikasi salah satunya

keganasan, luka tidak tertutup, deep vein trombhosis, hiperaestesi, diabetes

berkelanjutan, terapi kortison maupun pengencer darah, acute injury atau area

post-op bedah yang masih akut passive stretching (Paolini, 2009).

5. Teknik Myofascial Trigger Point Release Technique

Dalam pemberian aplikasi modalitas ini akan berbeda karena

Myofascial trigger point release yang dikasihkan seperti dalam friction yang

merupakan tekanan terus-menerus dalam jaringan yang dirasakan spasme agar

jaringan tersebut menendur dan tidak terliihat kekakuan jaringan sehingga

nyeri menurun (Mahmud, 2016).

Gambar 2.9 Myofascial Trigger Point Release Technique (1)
(Sumber : Dok. pribadi, 2018)
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Gambar 2.10 Myofascial Trigger Point Release Technique (2)
(Sumber : Dok. pribadi, 2018)

C. Konsep Anatomi Punggung Bawah

1. Anatomi Punggung Bawah
Pada anatomi Punggung bawah difokuskan pada regio punggung saja,

menurut bagian anatomi punggung meliputi :

a. Kulit maupun jaringan subkutan.

b. Otot, yang terdiri dari lapisan otot superficial dan bagian otot profunda.

1) Otot superficial lapisannya, berperan dalam posisi dan pergerakan

ekstremitas.

2) Otot profunda lapisannya, yang berperan dalam pergerakan serta

menahan posisi tulang belakang aksial (Postur).

3) Otot Vertebrae Lumbal

Tabel 2.1 Nama-nama otot pada lumbal
Sumber: Reinhard dan Pabst (2006)

No. Nama
muscle

Origo Insersio Fungsi

1.
Quadratus
lumborum

Crista
illiaca

Th. 12, L1 Membentuk
dinding
belakang

2.
Psoas Prosesus

transversu
s lumbal

Throcantor
minor

Ekstensi
pada
panggul
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3.
Gluteus Sacrum,

illium
Sacrum dan
illium

Ekstensi
pada
panggul

4.
Spinalis Sacrum

dan crista
illiaca

Thorac –
cervical

Ekstensi
ditulang
belakang

5.
Eksternal
oblique

Thorac Linea alba Rotasi pada
trunk

6.
Rectus
abdominal

Simpisis
pubis

Thorac Ekstensi
pada trunk

c. Columna vertebralis

Columna vertebralis berisi kebutuhan pengatur trunkus tubuh yang

terdapat pada bagian posterior tubuh. Tulang belakang dan Discus

intervertebralis (IV) pelaksanaan barengan mengatur columna vertebralis

(vertebra), posisi tidak memendek oleh cranium (tulang tengkorak) menuju

bagian apex cocyx (Rakha, 2015). Columna vertebralis terdiri dari

vertebrae, spine lumbal, discus intervertrebalis, dan ligamen.
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Gambar 2.11 Bagian yang memperkuat otot-otot columna vertebralis
Sumber: Sobotta (2006)

1) Tulang vertebra, berguna dalam mengamankan tubuh pada saat berdiri

diatas bagian kaki merupakan sekumpulan tulang yang tersusun dalam

columna vetrebalis. Bagian cervical dan lumbal terbentuk curva lordosis

dijelaskan derajat lordosis di segmen cervical lebih kecil daripada

derajat lordosis pada segmen lumbal. Pada segmen thoracic serta

sacrococcygeal terbentuk kurva kifosis dalam bidang sagital. Antara

lubang sisi tulang vertebra dihubungkan oleh discus intervertrebalis yang

merupakan posisi curva dengan posisi netral bukanlah posisi yang

mutlak (Neuman, 2002).
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Gambar 2.12 Ruas-ruas Tulang Belakang
(Sumber: Sobotta, 2006)

2) Lumbal Spine, Menyangga pembebanan pada kepala, badan, maupun

ekstremitas atas di karenakan terdapat bentuk yang lebar dan besar

adalah fungsi lumbal vertebrae. Tempat menyalurnya cauda equina

bagian dari spinal cord serta lumbal memiliki mobility sangat tinggi dan

yang terbesar. Lumbal memiliki 5 ruas, procesus spinosus arahnya

terletal di bidang sagital dan procesus transversus bersangkutan

procesus articularis superior dan inferior, dijelaskan kedua posisi ini

saling berjumpa pada sisi kedua belahnya dengan bentuk sendi facet dan

foramen intervetrebalis (Wibowo, 2007).

3) Discus intervertebralis, Merupakan penyambung struktur diantara ruas

vertebrae yang lumayan besar (Sugijanto, 2009). Diskus intervertebralis
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tersusun dari anulus fibrosus dan nukleus pulposus, dari tiga kompleks

sendi diantara dua vertebra yang berdekatan maerupakan salah satu

komponen (Kisner dan Lynn, 2013). Derajat gerakn (Surdayanto, 2013),

yaitu:

a. Tilting menuju depan-belakang dalam bidang sagital sebagai

fleksi-ekstensi, serta anterior-posterior glide.

b. Tilting ke samping kanan-kiri dalam bidang frontal sebagai lateral

fleksi kanan-kiri, bidang frontal serta gerak gesek kanan-kiri.

c. Rotasi kanan-kiri dalam bidang transversal dengan rotasi kanan-kiri,

gliding sumbu longitudinal untuk traksi-kompresi.

2. Patofisiologi Punggung Bawah

Pada (spinal column) atau tulang punggung terisi oleh tulang belakang

(vertebrae), dengan dipisah dan memiliki bntalan yang berasal atas tulang

rawan, dijaga dengan lapisan kecil tulang rawan dan dipangku dengan

persendian serta beberapa otot menyeimbangkan dengan tulang punggung.

Columna vertebralis salahsatu penghubung termasuk kuat, tetapi sama saja

dihasilkan pergerakan terbatas, disisi lain columna vertebralis adalah posisi

tengah dan menjaga korda spinalis. Maka dari itu pada vertebra memiliki

bentuk yang memanjang ke belakang serta memutari foramen vertebralis yang

pada bentuknya terdapat 4 prosesus artikular (diatas 2 dan dibawah 2)

berhubungan pada prosesus menyesuaikan pada vertebra yang terlekat dan

dikaitkan antara satu lainnya dengan kuat oleh lapisan fibrokartilago yang

biasa disebut diskus intervertebralis. Pada discus sendiri memiliki cincin

fibrokartilago disisi tidak dalam dan dibagian dalam yang biasa dinamakan
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nukleus pulposus. Apabila cincin mengerucut, maka terjadi iritasi akar saraf

oleh nukleus pulposus di sekitarnya yang kemudian mengakibatkan nyeri

(Septiawan, 2013).

3. Biomekanik Punggung Bawah

Pada susunan anatomis tulang belakang beberapa berfungsi dalam

progress biomekanika yaitu Discus intervertebralis. Pada Discus

Intervertrebalis diletakkan pada dua ruas vertebrae saling berkaitan. Discus

Intervertebralis diawali dari C2-C3 (terdapat diantara vertebra C2-C3)

diteruskan dengan L5-S1 (tedapat diantara vertebra L5 dan S1) dengan hasil

jumlah 23 discus intervertrebalis. Gerakan flexion, extension, dan rotation

bisa dilaksanakan oleh orang karena fungsi lumbal vertrebae. Penyebab

dikarenakan pada discus intervertebralis lumbal mempunyai karakteristik

persendian synarthosis dengan nukleus pulposus berguna untuk posisi dari

vertebrae saat melaksanakan posisi flexion, extension, bent over, interesting,

mendorong (Rakha, 2015).

D. Konsep Nyeri Punggung Bawah

1. Definisi Nyeri Punggung Bawah

Dijelaskan bahawa Nyeri punggung bawah atau low back pain adalah

bagian yang berguna pada penatalaksanaan kesehatan kerja diakibatkan karena

penyebab kualitas kerja menurun oleh rasa sakit, kehilangan produktivitas,

maupun ekonomi krisis (Trie dkk, 2014).

Low back pain atau nyeri punggung bawah adalah masalah

musculoskeletal dikarenakan dapat menyebabkan berbagai penyakit
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musculoskeletal, masalah psikologi, dan moblisasi yang tidak benar.

Definisinya LBP adalah nyeri punggung bawah didasari berasal dari tulang

vertebra, otot, saraf, ataupun di derah bagian lain tersebut (Rakel, 2011).

2. Mekanisme Nyeri Punggung Bawah

Low back pain salah satu bagian gangguan musculoskeletal disebabkan

karena oleh kegiatan tubuh yang tidak baik, yang terus dirasakan oleh orang

tuha, tetapi tak ada salahnya juga dirasakan oleh anak berusia muda. Seorang

pekerja yang melaksanakan salahsatu gerakan terulag (repetitive motions) atau

melaksanakan pekerjaan beban berat, akan mengalami mekanik stress,

maupun memposisikan diri statis dalam durasi yang lawas serta vibrasi

ditempat menyebabkan inflamation tendons, bagian insersio yang nantinya

terjepitnya saraf dipersendian akibatnya timbullah keluhan nyeri,

kelemahan/kehancuran (impairment), maupun kertusakan fisik (Trie dkk,

2014).

Terdapat nyeri hebat mengakibatkan respon reflekstorik dibagian

lumbo dorsal muscle terutama erector spine muscle mengakibatkan adanya

tingkatan tonus akan terokalisir spasme menjadi “guarding” (penjagaan)

dalam menghadapi gerakan. lalu spasme otot terjadi lawas menyebabkan otot

bisa cenderung berubah tighness sehingga akan memperberat nyeri karena

berdampak ischemic dan mngakibatkan aligment spine berubah abnormal serta

timbul beban stres atau compretion membesar pada discus intervertebralis

yang cedera (Sudaryanto, 2004).
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3. Klasifikasi Nyeri Punggung Bawah

Dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rakha (2015) bahwa

terlihat tergambarkan posisi anatomi pada nyeri punggung terdapat menjadi 3

perbedaan, yaitu: neck pain (nyri pada regio cervival), upper back pain (nyri

pada regio thorakal), dan low back pain (nyri pada regio lumbo sacral).

Berdasarkan etiologinya, low back pain bisa diklasifikasikan menjadi

viscerogenik, vaskulogenik, neurogenik, spondilogenik, dan psikogenik. Kalau

berdasarkan posisi yang dilihatkan, low back pain terbagi menjadi 2 jenis,

yaitu:

a. Low back pain kronis, terdapat ambang nyeri yang bertahan > 12 minggu.

b. Low back pain acute/sub acute ambang nyeri bertahan selama < 12 minggu.

4. Pemeriksaan Spesifik Nyeri Punggung Bawah

a. Palpasi Test

Palpasi dilakukan pada posisi titik nyeri. Struktur penting yang dapat

dipalpasi adalah area tulang belakang bagian bawah yang terdapat keluhan

nyeri disekitaran dan kontralateralnya. Nyeri tekan dirasakan pada regio

punggung setinggi L4-L5 lebih baik dengan palpasi superficial dan

profundus. Skala nyeri yang didapat tersebut merupakan skala 5 dari 10.

(Alvin dan Nora, 2016).

Gambar 2.13 Palpasi Test
(Sumber: Suarsyaf, 2012)
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b. Tes Laseque

Posisi pasien tidur terlentang, tungkai bagian di haruskan untuk di

angkat lurus keatas, dilanjutan bagian lainnya dalam posisi lurus tidak

terangkat, apabila ditemukan efek nyeri saat di naikkannya tungkai sebelum

70 drajat dinyatakan positif pada tesnya, terdapat rangsangan di nervus

ischiadicus menunjukkan hasil yang positif (Suarsyaf, 2012).

Gambar 2.14 Test Laseque
(Sumber: Suarsyaf, 2012)

5. Faktor Penyebab Nyeri Punggung Bawah

a. Usia

Sejalur dengan peningkatan usia menyebabkan perubahan di tulang dan

kondisi ini mulai terjadi disaat seseorang berusia 30 tahun, jaringan

membentuk rusak, perubahan jaringan akan jadi jaringan parut, cairan

berkurang. Jadi membuat berkurangnya stabilitas pada tulang dan muscle

(Andini, 2015).

b. Masa Kerja

Masa kerja adalah berkaitan dengan beberapa sebab salahsatunya

lawasnya seseorang tenaga kerja bekerja disuatu tempat dan panjangnya

faktor resiko untuk mengalami LBP (Umami, 2013).
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c. Posisi Kerja

Keadaan tidak ergnomis dapat mengakibatkan keadaan dimana transfer

tenaga dari otot menuju jaringan rangka non efisien akhirnya mudah

mengakibatkan kelemahan dan membuat energi jadi meningkat. Termasuk

kedalam bentuk tidak ergonomis merupakan pengulangan bisajadi waktu

lama dengan posisi menggapai, berkelilig, badan dimiringkan, berlutut,

jongkok, posisi statis memegang (Andini, 2015).

d. Lingkungan

Secara tidak langsung kebisingan akan mengakibatkan dan membuat

nyeri LBP meningkat yang dirasakan tenaga kerja karena bisa saja stres

dirasakan pekerja dikarenakan berada pada lingkungan kerja yang kurang

baik dan dapat berdampak pada peformance kerja (Andini, 2015).

e. Jenis Kelamin

Dalam penelitian dilampirkan menunjukkan penyebab LBP lebih banyak

pada wanita dibandingkan oleh laki-laki berdasar prevalensi. Dikarenakan

secara yaitu fisiologis, fungsi otot wanita lebih kecil daripada pria (Andini,

2015).

f. Indeks Massa Tubuh (IMT)

Klasifikasi angka dari beban dan postur badan seseorang disebut IMT.

Nilai IMT diperoleh dari beban dalam kilogram dibagi oleh kuadrat dari

tinggi di meter (kg/m2). Keluaran terbaru oleh WHO di tahun 2000

mengklasifikasikan (IMT), underwight (IMT< 18,5), normal range (IMT
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18,5-22,9) dan overweight (IMT � �verwe Overweight dipecah menjadi 3

yaitu at risk (IMT 23,0-24,9), obese 1 (IMT 25-29,9) dan obese 2

(IMT � vrerw (Andini, 2015). Bagian titik pada tulang vertebra yang

berpengaruh beresiko dari efek obes adalah vertebrae lumbal (Purnamasari,

2010).

E. Konsep Numerical rating scale (NRS)

Penilaian pehitungan skala numerik (Numerical rating scale, NRS) banyak

dipergunakan fungsi alat ganti penjabaran kata. Dalam bagian ini, klien

memperkirakan nyeri menggunakan perhitungan skala 0-10. Merupakan

perhitungan skala yang efektif disaat pengkajian ambang nyeri sebelum dan

sesudah intervention (Andarmayo, 2013). Konsep Numerical Rating Scale (NRS),

dalam pertimbangan Numerical Rating Scale (NRS) lebih dimengerti dengan

mudah oleh responden dalam menentukan secara langsung ambang rasa nyeri

yang dirasakan, dengan subyek nyeri tekan, nyeri gerak, dan nyeri diam saat

dilakukan pemeriksaan. Lebih baik dari Visual Analog Scale (VAS) terutama

untuk menilai tingkat nyeri akut secara valid.

Gambar 2.15 Skala Numerical Rating Scale (NRS)
(Sumber: Andarmoyo, 2013)
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Keterangan :

0 : Tidak nyeri (Tidak sama sekali merasakan sakit)

1 - 3 : Nyeri ringan (Merasakan sakit yang kadang-kadang muncul

disekitar titik nyeri)

4 - 6 : Nyeri sedang (Merasakan sedikit sakit disekitar titik nyeri )

7 - 9 : Nyeri berat (Nyeri yang terasa sangat sakit dan menghambat

pergerakan pada titik nyeri)

10 : Nyeri sangat hebat (Merasakan sakit yang tidak tertahankan dan
menghambat pergerakan pada titik nyeri)


	BAB II
	TINJAUAN PUSTAKA
	A.William Flexion Exercise
	1.Definisi William Flexion Exercise
	2.Mekanisme William Flexion Exercise dalam penurunan
	3.Indikasi dan Kontraindikasi William Flexion Exerci
	4.Teknik William Flexion Exercise
	5.Dosis William Flexion Exercise

	B.Myofascial Trigger Point Release Technique
	1.Definisi Myofascial Trigger Point Release Techn
	2.Mekanisme Myofascial Trigger Point Release Tech
	3.Indikasi Myofascial Trigger Point Release Techn
	4.Kontraindikasi Myofascial Trigger Point Release
	5.Teknik Myofascial Trigger Point Release Techniq

	C.Konsep Anatomi Punggung Bawah
	1.Anatomi Punggung Bawah
	2. Patofisiologi Punggung Bawah
	3.Biomekanik Punggung Bawah

	D.Konsep Nyeri Punggung Bawah
	1.Definisi Nyeri Punggung Bawah
	2.Mekanisme Nyeri Punggung Bawah
	3.Klasifikasi Nyeri Punggung Bawah
	4.Pemeriksaan Spesifik Nyeri Punggung Bawah
	5.Faktor Penyebab Nyeri Punggung Bawah

	E.Konsep Numerical rating scale (NRS)


