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BACK SCHOOL SEBAGAI SALAH SATU  
MANAJEMEN TERAPI KONSERVATIF 

UNTUK NYERI PINGGANG 
 
 
I. Pendahuluan 
 

Nyeri pinggang saat ini merupakan suatu keadaan yang menyebabkan terjadinya 
inefisiensi pada suatu pekerjaan dan merupakan kondisi yang paling banyak 
membutuhkan perawatan kesehatan. Hal ini akan menyebabkan timbulnya gangguan 
dalam produktifitas kerja sehingga secara langsung dan tidak langsung akan 
mempengaruhi ekonomi.  

Konsep tentang back school (program edukasi tulang belakang) merupakan 
suatu salah satu bentuk manajemen nyeri pinggang yang paling penting saat ini. 
Dengan program ini terbukti gejala nyeri pinggang akan berkurang sehingga 
produktifitas dapat dipertahankan. Pasien yang pernah menderita kondisi nyeri 
pinggang sebaiknya mengikuti program back school sedini mungkin (1,2).  
 
 
II. Definisi Back School 
 

Secara terbatas, back school didefinisikan sebagai suatu fasilitas pendidikan dan 
latihan yang mengajarkan perawatan kesehatan punggung dan mekanika tubuh agar 
pasien dapat kembali ke aktivitas normal sehari-harinya dan mencegah insidensi lebih 
lanjut dari sakit pinggang (1). 
 Dalam definisi luas, back school menekankan pada edukasi dini masyarakat, 
edukasi spesifik dan terapi seluruh pasien dengan seluruh bentuk sakit pinggang, 
perubahan tempat industri dan deskripsi kerja yang baik, perawatan pasien di rumah 
sakit sebelum dan sesudah operasi, pengontrolan rasa nyeri, dan pengembangan 
materi pelajaran nyeri pinggang di seluruh segmen masyarakat(1).  
 
III. Tujuan Back School  
 
 Tujuan umum program ini adalah mengajarkan pasien bagaimana cara 
menolong diri sendiri. Untuk mencapai hal ini, program haruslah diterangkan secara 
jelas dan dilakukan secara benar sejak dari awal dan dilakukan berulang kali. Pada 
program ini tenaga profesional kesehatan hanya akan secara terbatas membantu 
pasien dengan mengajarkan pasien untuk menolong dan mengobati dirinya sendiri. 

Tujuan jangka pendek program back school adalah mengurangi nyeri, 
mendorong pasien melakukan istirahat dengan cara yang baik, menekankan baiknya 
prognosis untuk sebagian besar masalah nyeri punggung.  

Tujuan jangka panjang program back school adalah meningkatkan kemampuan 
merawat diri sendiri dan kemampuan fungsionalnya, dengan cara meningkatkan 
pengetahuan tentang anatomi, memperbaiki postur dan mekanika tubuh yang baik 
(proper body mechanics), memperbaiki kekuatan dan fleksibilitas, menerima 
tanggung jawab yang diberikan untuk pemulihan dirinya sendiri, dan memperbaiki 
kondisi fisik secara umum untuk membantu mencegah nyeri pinggang yang sifatnya 
rekuren (1,2,3).  
 
IV. Komponen Back School 
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 Dalam program back school pasien diberikan pengetahuan mengenai anatomi 

dan fisiologi tulang belakang lumbal. Model dan ilustrasi sangat bermanfaat untuk 
membantu tercapainya hal tersebut. Pemberian pengetahuan tentang konsep 
biomekanik dan dinamik juga diperlukan agar dapat memperkuat pemahaman pasien 
tentang postur, mekanika fleksi, ekstensi dan rotasi serta konsep posisi netral dan 
seimbang (2).     
 
V. Back School Sebagai Bagian Program Rehabilitasi Spinal Komprehensif 
 
 Sebagai bagian manajemen non bedah pasien dengan nyeri pinggang, maka 
back school telah dikembangkan untuk mendidik dan melatih pasien agar dapat 
mengatasi masalah punggungnya secara lebih baik.  
 Aspek  manajemen back school muncul ketika pada kenyataannya seseorang 
dapat dilatih agar dapat berdiri, membungkuk dan mengangkat barang dengan cara 
yang tepat. Definisi benar disini adalah benar secara fisiologis dan dibawah kontrol 
kesadaran atau dibawah sadar seseorang karena aktivitas yang dilakukan seseorang 
merupakan suatu bentuk engram dalam cortex cerebral dan dapat dipengaruhi oleh 
proses belajar, berlatih dan penguatan. 

Farfan menyatakan bahwa back school yang sebenarnya adalah suatu bentuk 
pendidikan dan latihan yang menggunakan prinsip-prinsip mekanika tubuh dan 
perawatan punggung yang sehat untuk pencegahan dan mengontrol nyeri punggung 
dalam bentuk yang paling efisien.  

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam back school dapat berupa 
pendekatan secara kognitif (instruksi dalam kelas sebagai fakta dasar), fisik 
(demonstrasi latihan yang tepat dan kebiasaan dalam bekerja), dan motivasi 
(mendorong pasien agar menjadi partisipan aktif dalam merawat dirinya sendiri) serta 
perilaku. Saat ini sejumlah back school telah dikembangkan dengan mempergunakan 
kombinasi metode-metode tersebut dengan tetap didasarkan pada diagnosis medis dan 
dihubungkan dengan perawatan kelainan struktural. Jadi hal-hal yang akan diajarkan 
dalam back school menurut Farfan haruslah ditujukan untuk kebutuhan spesifik dari 
setiap pasien. 
 Program back school sendiri tidak hanya harus baik dalam penggunaan materi 
edukasinya (slide, kaset, pamflet) tetapi yang lebih penting lagi adalah adanya 
keahlian dan antusiasme instruktur. Kemampuan instruktur untuk memotivasi 
partisipan dan menjawab pertanyaan akan membuahkan hasil yang baik. Fisk 
menyatakan tentang pentingnya pengaruh sosok instruktur dan dorongan pada pasien 
tentang kemampuan dirinya dalam keberhasilan program back school, daripada hanya 
sekedar proses edukasi atau latihan. Interaksi pasien yang erat dengan tenaga 
profesional kesehatan dapat menggantikan sekolah yang formal(1,3,4,5). 

Tujuan program back school seperti yang telah diutarakan sebelumnya 
ditujukan untuk mendorong kemandirian dan kepercayaan diri pasien. Hal ini dapat 
dicapai dengan cara memberikan instruksi secara individual mengenai nyeri 
pinggangnya. Yang terpenting dalam hal ini adalah adanya penekanan pada 
kepercayaan diri dan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kerja punggung 
dan bagaimana cara mencegah rekurensi. Metode ini dapat bermanfaat untuk pasien 
dengan nyeri pinggang akut atau kronik yang dimotivasi untuk memperbaiki 
kondisinya. Back school merupakan cara paling efektif sebagai bagian dari program 
terapi yang komprehensif. 
5.1 Perkembangan Back School 



 3  
 

 
Back school yang tercatat dalam sejarah dimulai pada sekitar tahun 1958, saat 

Dr.Harry Fahrni menggunakan konsep edukasi pungggung untuk pasiennya. Ia 
menyadari bahwa nyeri punggung merupakan suatu kondisi yang dapat dikontrol. Ia  
mengembangkan teknik-teknik yang baik untuk mengistirahatkan tulang belakang 
yang berdegenerasi. Ia menemukan adanya perbedaan antara masyarakat industri saat 
ini dengan masyarakat jaman dahulu, dimana individu jaman dahulu tidak mengalami 
penyakit degeneratif diskus dan nyeri tulang belakang sampai usia dekade ke-lima 
atau enam dibandingkan dengan masyarakat industri saat ini, yang mulai merasakan 
timbulnya nyeri punggung di pertengahan usia 30-an (4,5). 

Back school modern pertama  dikembangkan pada tahun 1969 di Swedia oleh 
Zachrisson-Forssel. Konsep dasar pendidikan ini adalah jika pasien memahami 
anatomi, epidemiologi dan faktor biomekanik yang dapat meningkatkan nyeri 
pinggang, mereka akan lebih mampu mengontrol masalah punggungnya dalam 
aktivitas kehidupan sehari-hari. Edukasi membantu pasien dalam memberikan 
pertanggungjawaban manajemen masalah punggungnya. Pada pasien dengan nyeri 
punggung, terutama yang mengalami nyeri kronik sehingga aktivitas sehari-harinya 
terbatas, dorongan untuk ikut bertanggung jawab dalam mengatasi masalah 
punggungnya merupakan bagian terapi yang penting(3).  
 Swedish Back School dirancang dengan program informasi umum pada pasien 
yang mengalami nyeri akut dan kronis sehingga dapat mempergunakan pengetahuan 
tentang punggungnya tersebut agar ia dapat menjadi lebih aktif dalam program 
terapinya. Program ini juga menekankan pada pencegahan rekurensi. Pelatihan terdiri 
dari empat kali pertemuan selama 45 menit untuk masing-masing pertemuannya, yang 
dilakukan lebih dari periode 2 minggu. Satu kelas terdiri dari 8 orang pasien, 
pengajarnya adalah seorang fisioterapis. Awal pelajaran, mempergunakan alat 
audiovisual, menginformasikan epidemiologi, anatomi, fungsi punggung, terapi 
dengan modalitas, dan posisi untuk beristirahat. Pelatihan berikutnya akan mencakup 
ketegangan punggung yang berhubungan dnegan postur yang buruk dan aktivitas 
kerja, cara untuk menurunkan ketegangan fisik, dan cara-cara umum untuk 
memperbaiki kondisi fisik. 

California Back School pada awal tahun 1976 dimulai di San Franscisco oleh 
Arthur H. White, M.D,. A. William Mattmiller, R.P.T dan Lynne A. White. Yang 
ditujukan terutama untuk pasien low back pain akut.  Dua hal yang menjadi pegangan 
Arthur White adalah : “Keep it simple and inexpensive” dan “Don’t confuse the 
educational process : No hands on, no heat, no ice – just education.” 
Pengajar adalah fisioterapis dan sebagai konsultannya adalah seorang dokter bedah 
orthopedi. Komponen penting dari program ini adalah pelatihan untuk mengatasi 
hambatan dengan mempergunakan hari pertama pelatihan untuk mengukur 
penampilan fisik secara objektif. Tujuan dari hal ini adalah untuk 
mengindentifikasikan postur dan pergerakan yang dapat menimbulkan nyeri yang 
dapat mengubah diagnosis pasien; menyediakan pengukuran objektif dari aktivitas 
yang telah distandarisasi untuk dicocokkan dengan populasi kontrol dan sebagai nilai 
dasar; mendemonstrasikan proper body mechanics; dan mengoreksi masalah spesifik 
antara mekanik tubuh yang berhubungan dengan pekerjaan. Kursus terdiri dari tiga 
kali pertemuan setiap minggu selama 90 menit untuk masing-masing pertemuan, 
dengan pertemuan ke empat satu bulan kemudian. Kursus dilakukan pada empat 
pasien setiap kelas. Pengembang California school mempercayai bahwa kelas kecil 
akan medorong partisipasi kelompok dalam mengikuti instruksi secara perseorangan 
untuk masalah mekanik yang spesifik. Kelas pertama termasuk pelatihan untuk 
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mengatasi hambatan dan edukasi dasar pada riwayat natural, anatomi, fisiologi nyeri 
punggung dan aktivitas-aktivitas yang harus dihindari. Kelas kedua berkonsentrasi 
pada latihan dalam melakukan tugas-tugas yang termasuk pada pelatihan sebelumnya, 
menjelaskan tentang mekanika tubuh, dan program latihan di rumah. Sebuah uji dari 
kursus ini diberikan pada kelas ketiga. Pada saat follow up 1 bulan berikutnya, 
masalah mekanikal secara individu akan didiskusikan(3,4).  
 Canadian Back School yang berkembang pada awal tahun 1980, berorientasi 
pada nyeri pinggang kronik melalui pendekatan psikologi untuk mendorong pasien 
ikut bertanggung jawab terhadap kesehatannya sendiri. Tim Canadian back school 
mencakup orthopedis, fisioterapis, psikiatris, dan psikolog yang memberikan 
pelajaran selama 90 menit dalam 4 minggu pada 20 pasien. Isi pelajaran pada 2 
minggu pertama serupa dengan Swedish school. Pada minggu ke tiga, psikiatris 
menjelaskan aspek emosional nyeri kronis dan menjelaskan tentang hubungan antara 
kecemasan, ketegangan otot dan nyeri. Minggu terakhir dipergunakan untuk 
menjelaskan metode terapi fisik untuk relaksasi dan memperbaiki kekuatan otot. 
 Pada tahun 1980-an back school telah menyebar di Amerika Utara dalam bentuk 
yang bervariasi. Pada saat ini terjadi perkembangan konsep latihan stabilisasi pada 
back school. Latihan ini menekankan pada metode pembatasan dan pengontrolan 
pergerakan, melatih pasien untuk mempertahankan tulang belakangnya dalam posisi 
netral dan tidak nyeri selagi mengerjakan aktivitas hidup sehari-harinya, termasuk 
aktivitas rekreasional (5). 
 Walaupun setiap program back school berbeda-beda, tetapi didalamnya 
tercakup materi utama(1,3,4,5): 
• Saran postur yang baik-dalam berdiri, duduk dan berbaring 
• Otot-otot spesifik yang perlu dilakukan latihan penguatan, terutama untuk 

abdomen, punggung, dan kaki 
• Hidroterapi 
• Edukasi-mekanika tulang belakang, anatomi dan fisiologi, teknik mengangkat dan 

membawa barang; ergonomi (memilih alat, perlengkapan, furniture, dan bentuk, 
ukuran serta berat beban untuk meminimalkan strain pada tulang belakang) 

• Membangun kepercayaan diri 
 
5.2 Manfaat Back School 
 

Keuntungan utama untuk pasien yang mengikuti back school adalah 
mendapatkan program komprehensif perawatan punggung yang termasuk 
pemeriksaan klinis, penilaian fungsional untuk melihat bagaimana pasien 
melaksanakan tugas sehari-harinya. Program ini dikombinasikan dengan terapi 
lanjutan dan penunjang dari tim ahli, yang termasuk spesialis orthopedi, psikolog, dan 
okupasi terapis.   

Penelitian tentang efektivitas back school ini telah menunjukkan hasil bahwa 
gejala dari nyeri pinggang akan cenderung menghilang segera setelah mengikuti 
program terapi back school. Hal ini akan menyebabkan berkurangnya hari non 
produktif dimana seorang pekerja tidak  dapat bekerja secara optimal dan terjadinya 
peningkatan kebugaran tubuh pasien secara menyeluruh(7). 

Berquist-Ulman telah melakukan penelitian secara prospektif terkontrol pada 
217 pekerja Volvo dengan nyeri pinggang akut secara acak, yang datang ke 
fisioterapis, back school dan plasebo. Lama gejala nyeri yang dialami pasien akan 
lebih pendek untuk kelompok yang datang ke fisioterapis dan kelompok back school 
daripada kelompok placebo. Pasien yang mengikuti program back school tidak 
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bekerja selama episode awal nyeri untuk waktu yang lebih singkat daripada kelompok 
yang menjalani fisioterapi dan placebo. Dengan demikian peneliti menyimpulkan 
bahwa back school seefektif fisioterapi dan bersifat cost effective karena satu terapis 
akan menterapi sejumlah pasien pada satu waktu. Rasa nyeri dan jumlah hari kerja 
yang hilang selama tahun pertama karena rekurensi berjumlah sama untuk setiap 
kelompok. 
 Hakk melaporkan bahwa pada 6418 partisipan program Canadian back school, 
perbaikan terjadi pada 64% dan 97% program sangat membantu pasien. Hasil yang 
dicapai tidak dipengaruhi oleh adanya riwayat operasi punggung sebelumnya atau 
tingkat beratnya rasa nyeri, tetapi penggunaan sejumlah besar dokter konsultan dan 
multipel modalitas fisik untuk mengatasi masalah nyeri pinggang akan menyebabkan 
nilai prognostiknya menjadi buruk. 
 Mooney melaporkan bahwa pada program modifikasi tingkah laku yang 
dilakukannya di Rancho Los Amigos Hospital di Downey, California, 75% pasien 
dilaporkan mengalami penurunan rasa nyeri dan mengalami peningkatan dalam  
aktivitasnya dan 62% pasien kembali bekerja. 
 California Back School juga melaporkan angka kesuksesan yang serupa. 
Pengamatan dari 300 pasien pertama dengan nyeri pinggang akut menunjukkan 89% 
tidak lagi membutuhkan terapi medis lebih lanjut, 95% kembali ke aktivitas normal, 
dan 64% tidak perlu mengubah gaya hidupnya. 
  
5.3 Program Back School 
 
 Pada saat ini di sejumlah departemen fisioterapi telah ditawarkan program 
sejenis back school, akan tetapi program tersebut hanyalah berupa kelas latihan untuk 
pasien dengan nyeri pinggang, dan tidak dapat dikatakan sebagai suatu program back 
school oleh karena tidak adanya pemeriksaan klinis untuk setiap kondisi pasien(9).  
 Teknik pendekatan yang dilakukan dalam program back school untuk perawatan 
pinggang sangat tergantung pada kerjasama pasien dan kemampuan pasien untuk 
melakukan ide-ide yang disampaikan instruktur. Pasien yang paling sesuai untuk 
menjadi partisipan dalam program ini adalah orang dengan nyeri subakut dan kronis 
yang telah mengalami rasa sakit punggung lebih dari 3 bulan. 
 Diagnosa setiap pasien sebaiknya tertulis dalam suatu formulir. Pimpinan kelas 
back school haruslah mewaspadai setiap diagnosa pasien. Kepada setiap pasien harus 
ditanyakan apakah ia mengerti tentang diagnosanya atau tidak. Penjelasan tentang 
diagnosa dan pemahaman tentang susunan tulang belakang sangat membantu 
keberhasilan program back school. 
 Lama program back school adalah minimum 6 jam kunjungan untuk tiga kali 
kunjungan dalam tiga minggu, dan kontrol setelah satu bulan untuk menimbulkan 
dasar pengetahuan yang baik dan program latihan bagi pasien. Setiap kunjungan 
memerlukan kurang lebih 1,5 jam latihan dan demonstrasi. Bentuk nyeri punggung 
dan sciatica, motivasi pasien, kesadaran kinestetik dan lama disabilitas dapat 
mengubah panjang sesi latihan. Informasi utama dapat diberikan dalam 2 jam pertama 
kelas, meliputi, anatomi, fisiologi tulang belakang, mekanika tubuh dinamik, 
pertolongan pertama untuk pinggang, dan latihan. Informasi ini harus disesuaikan 
dengan kebutuhan pasien itu sendiri (5,10). 
 Informasi diberikan pada pasien dalam sejumlah bentuk disesuaikan dengan 
kebutuhan pasien itu sendiri. Cara paling efektif untuk mempresentasikan informasi 
tentang back school adalah dengan memulai pengajaran dasar atau kelas dengan 
jumlah yang murid yang kecil dengan bantuan alat bantu visual seperti slide atau 
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poster. Beberapa sesi pengajaran diberikan dalam kelompok, tetapi kemampuan untuk 
memahami dan menggunakan mekanisme tubuh yang benar diuji secara individual. 
Secara umum dipergunakan teknik edukasi satu-satu karena setiap individu 
mempunyai problem yang spesifik dan unik. Waktu untuk audiovisual tidak lebih dari 
15 menit untuk setiap jam back school (10). 
 
 Dibawah ini adalah rincian garis besar salah satu program back school (menurut  
Arthur H. White, M.D) : 
 
1. Hari Pertama (minggu pertama) 
 
� Tujuan :  
 
Terapis : 
Mendapatkan riwayat saat ini dan riwayat yang lalu 
Menegakkan evaluasi fisik 
Mencapai penyaringan fungsional 
Mendapatkan peringkat obstacle course 
Menegaskan urutan program dan rencana 
 
Pasien : 
Memahami mekanisme yang menyebabkan nyeri 
Memahami posisi istirahat untuk berbaring lurus, berbaring miring, duduk, 
mengendarai mobil, dan berdiri saat bekerja untuk waktu yang singkat 
Memahami bantuan pengukuran pertama bila nyeri bertambah 
Mendemonstrasi dan mendiskusikan penampilan yang tepat dari latihan. 
 
� Cara : 
a.. Melakukan interview dengan pasien, mendiskusikan tempat tinggalnya,   

pekerjaan dan kebutuhan spesifik atau masalah biomekanik yang penting dalam 
penegakkan diagnosanya. Jika tidak terdapat keterlibatan neurologis atau 
kontraindikasi, maka obstacle course dapat dilakukan.  

b.  Pemeriksaan fisik dilakukan untuk menilai keakutan kondisi, konsistensi gejala 
dan apakah obstacle course atau exercise training dapat secara aman dilakukan 
pada saat itu.  Evaluasi dilakukan pada hari pertama dan hari terakhir back school 
dan pada kunjungan follow-up 1 bulan selanjutnya. 
Adanya penemuan dua hal dibawah ini yang positif akan menyebabkan pasien 
tidak dapat mengkuti latihan, obstacle course dan tidak dapat melakukan angkat 
berat : 

      1.   Sraight Leg Raising 
2. Crossed straight leg raising 
3. Spasme menyebabkan pembatasan yang jelas dari pergerakan fleksi lumbal  
4. Hilangnya sensori kaki 
5. Lemahnya kedua kaki 
Jika hanya satu yang ditemukan positif, latihan dapat dilakukan dibawah 
pengawasan yang ketat, tetapi tidak diperbolehkan mengangkat berat. 

c. Obstacle course : untuk mengukur penampilan pasien pada keadaan yang 
distandarisasi dan dipergunakan untuk menghasilkan instruksi individual dan 
program latihan. Aktivitas yang diuji adalah : 
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• Duduk - posisi reclining, tidak membungkuk, garis pinggang yang baik, 
penyangga punggung bawah, lutut fleksi dan diatas kursi.  

• Berdiri - postur berdiri dari bahu, tidak ada lordosis, pelvic tilt, lutut sedikit 
fleksi. 

• Berbaring telentang : kepala di bantal rendah, lutut menekuk atau diangkat 
diatas batal, kaki pada matras. 

• Berbaring miring ke satu sisi: kepala pada bantal yang rendah, lutut ditarik 
keatas dan bersama-sama, pasien dapat menyentuh ujung lutut dengan telapak 
tangan.  

• Berbaring telungkup dilakukan dengan cara kepala tanpa bantal, bantal 
dibawah abdomen atau tubuh, satu lutut ditarik ke atas. 

• Berjalan - kuping diatas bahu, tidak terjadi lordosis yang berlebihan, pelvic 
tilt, lutut sedikit fleksi. 

 
Pasien kemudian berjalan dan mencoba untuk meraih objek pada rak setinggi 
78 inchi. 
 

• Menggapai- tidak ada lordosis, pelvic tilt, tubuh membentuk huruf C selama 
menggapai (Gb.5.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.1 Menggapai A. Kanan: punggung lurus, perut ke dalam dan bokong ke bawah; 
B. Salah : punggung melengkung. 

 
     Pasien selanjutnya mendemonstrasikan cara membungkuk dengan tetap memegang     
     objek dari tes sebelumnya, dan meletakkkan benda tersebut dilantai. 
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• Membungkuk – lutut menekuk dengan sudut yang lebih besar dari tulang 
belakang, tulang belakang tetap lurus, tidak terjadi pelengkungan dari bahu, 
kaki sedikit berjauhan.  

 
Pasien selanjutnya memindahkan seluruh objek dari rak setinggi 24 inchi ke rak 
setinggi 72 inchi. Nilai kembali cara membungkuk dan menggapai sebagai 
gerakan kombinasi. Lalu perintahkan pasien berjongkok dan meletakkan objek 
tadi ke dasar dari rak setinggi 24 inchi. 

 
• Berjongkok-satu lutut kebawah (optional), punggung lurus, perut ditarik ke 

dalam. Perhatikan fleksibilitas dari gastrocsoleus (Gb.5.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.2 Berjongkok : punggung lurus, perut ditarik ke dalam. 
 
Sekarang pasien memindahkan objek dari rak setinggi 36 inchi ke tempat lain 
(meja, kereta dorong). Perhatikan gerakan berputar dan kembalinya pasien ke 
posisi semula. 
 
• Berputar – tidak ada lordosis, pelvic tilt, bahu dan pinggul pada bidang yang 

sama selama berputar, lutut dan kaki bebas untuk bergerak selama proses itu 
(gb.5.3) 

 
Pasien kemudian mengangkat tas kerja dari sudut dibawah meja, dibelakang kursi 
 
• Side lean – tidak ada perputaran, lutut menekuk dengan sudut lebih besar dari 

tulang belakang, tidak ada lordosis, pelvic tilt (gb.5.4) 
 
Pasien kemudian membawa barang sekitar ruangan dan mengembalikannya. Nilai 
cara mengangkat.  
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• Mengangkat- kaki berjauhan, tidak lordosis, pelvic tilt pada awalnya dan 
kembali dari menekuk, tulang belakang menekuk, bahu tidak melengkung, 
lutut menekuk dengan derajat lebih besar dari tulang belakang.  

• Mendorong-menarik : Tidak ada pembungkukan, objek dekat dengan tubuh, 
tidak ada lordosis, pelvic tilt, lutut fleksi, dan mobile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 5.3 Berputar A. Benar ; Balikkan bahu, pinggul dan kaki bersama-sama B. Salah: 
Kaki lurus dan bahu tidak segaris dengan pinggul dan kaki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 5.4 Punggung lurus, lutut menekuk dengan derajat lebih besar dari punggung. 
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Pasien memasukkan objek ke kereta dorong lalu mendorongnya ke luar kamar 
periksa dan menuruni jalan kemudian menariknya ke arah yang sebaliknya. 
 
• Mendorong dan menarik : tidak membungkuk, kereta dorong dekat dengan 

tubuh, tidak ada lordosis, pelvic tilt, lutut fleksi dan mobile. 
 
Tarik dua buah kabel melintasi ruangan- satu pada ketinggian 24 inchi dan satu 
lagi 36 inchi, pisahkan dalam jarak 48 inchi. Pasien melangkah melewati kabel 
pertama dan membungkuk pada kabel ke dua. Perhatikan saat melangkak, kaki 
ditendangkan didepan pasien atau ke sisi atau ke belakang. Pada saat 
membungkuk, perhatikan postur saat kembali ke posisi tegak.  
 
• Melangkah keatas : kaki ditendangkan ke arah depan, pelvic tilt, tidak ada 

lordosis (Gb.5.5A-hal.11). 
• Membungkuk: lutut menekuk lebih besar dari pembungkukan tulang 

belakang, tulang belakang lurus, pelvic tilt- berjongkok saat kembali tegak 
tanpa hiperekstensi saat kembali tegak (Gb.5.5 B-hal.11). 

 
Setiap kekurangan dan kesalahan dari aktivitas di atas diberi angka dan diukur 
berdasarkan konsep mekanika perlindungan tubuh.  
 
d. Menetapkan rencana terapi 
e. Edukasi anatomi 
f. Mekanika perlindungan tubuh dan postur 

Pasien diberi tahu tentang perlindungan tulang belakang dan segmen-segmennya 
melaui mekanika perlindungan tubuh.  

g. Melatih posisi istirahat dan exercise 
Pasien diajarkan bahwa hilangnya nyeri dapat dicapai dengan mempertahankan 
posisi istirahat yang sesuai dengan dirinya, terutama pada keadaan tulang belakang 
tidak dibebani pada seluruh aktivitas hidup sehari-hari.  

 
2. hari kedua (minggu ke dua) 
 
� Tujuan : 
Terapis : 
Menentukan gejala, pemulihan, kemajuan 
Menilai instruksi pada hari pertama 
Evaluasi posisi istirahat 
Evaluasi posture 
Menilai aktivitas rumah, masalah dan latihan pada aktivitas dan kerja yang 
memerlukan berdiri sehari-hari. 
Pasien : 
Memahami posisi berdiri saat bekerja 
Mengetahui konsep dari mekanika protektif tubuh untuk beristirahat, duduk dan kerja  
berdiri, membungkuk, menggapai, mendorong dan menarik. 
Memahami exercise, jika diberikan 
Memahami bantuan pertama untuk nyeri yang timbul kembali atau memburuk. 
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Gambar 5.5 Melangkah ke atas dan membungkuk A. Punggung lurus, perut masuk, kaki 
ditendangkan ke depan, B. dan C. Bawah ; punggung lurus, lutut menekuk. 
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3. hari ketiga (minggu ke tiga) 
 
� Tujuan : 
Terapis : 
Menentukan pemulihan dengan evaluasi fisik 
Menilai penampilan dari mekanika perlindungan tubuh pada obstacle course. Evaluasi 
posisi istirahat 
Evaluasi pemahaman dari konsep kunci pada pemeriksaan akhir 
Melatih pasien mekanika perlindungan tubuh untuk olah raga dan rekreasi. 
 
Pasien : 
Memahami mekanisme postural yang dapat menyebabkan nyeri yang berhubungan 
dengan punggung. 
Menunjukkan dan memahami alasan mekanika perlindungan tubuh selama istirahat, 
berdiri, berbaring, duduk, postur berdiri saat bekerja, mengangkat, menggapi, 
mendorong, menarik, dan duduk serta aktivitas rekreasional. berdiri, membungkuk, 
menggapai, mendorong dan menarik. 
Mendiskusikan dan mendemonstrasikan bantuan pertama untuk nyeri 
Mendiskusikan kemajuan dan penampilan (jika ada). 
 
4. hari keempat 
 
� Tujuan : 
Terapis : 
Melakukan evaluasi fisik 
Menilai pemahaman dari konsep kunci dengan mengadakan kuis 
Membantu pasien dalam proses pemecahan masalah 
Mengevaluasi penampilan dari mekanika perlindungan tubuh pada obstacle course 
Pasien : 
Mendemonstrasikan dan memahami alasan mekanika perlindungan tubuh selama 
istirahat, rekreasi dan bekerja. 
Mendiskusikan dan memulai memecahkan masalah untuk situasi khusus  
 
5.4 Konsep tulang belakang yang netral dan stabilisasi  
 
Tulang belakang yang netral adalah posisi atau rentang luas gerak yang ditentukan 
oleh gejala pasien, patologi dan pembatasan oleh keadaan musculoskeletal saat itu. 
Posisi tulang belakang yang netral merupakan posisi dimana gaya yang melalui tulang 
belakang berjalan secara vertikal sehingga pembagian beban terjadi secara merata ke 
permukaan penyokong berat. Pada saat duduk permukaan penyokong beban adalah 
ischial tuberositas dan pada saat berdiri penyokong beban menjadi kedua kaki. Posisi 
ini disebut juga dengan posisi kenyamanan atau posisi fungsional. Posisi fungsional 
sendiri ada yang mendefinisikan sebagai posisi paling stabil dan asimptomatik untuk 
setiap aktivitas individu dan biasanya pertengahan dari rentang luas gerak bebas nyeri 
yang ada. Pada pasien dengan nyeri akut, rentang gerak fungsional yang netral dapat 
sangat sempit. Teknik seperti mobilisasi atau manipulasi, peregangan dan massage 
jaringan lunak dapat dipergunakan untuk memperbaiki rentang gerak yang ada diikuti 
dengan stabilisasi otot untuk mengontrol gerakan yang baru. 
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 Tulang belakang yang netral dan latihan stabilisasi dimulai pada fase awal 
rehabilitasi dan dilakukan setelah pasien tidak dirawat di rumah sakit dan selanjutnya 
untuk seumur hidupnya. Pendidikan tentang pola pergerakan yang benar akan dapat 
mencegah iritasi dan cedera ulang sehingga dapat menimbulkan penyembuhan. 
Reconditioning dini telah menunjukkan dapat membantu penyembuhan dengan cara 
meningkatkan sirkulasi dan menyebabkan meningkatnya densitas tulang serta 
remodeling tulang.  Pada tahap awal ini, stabilisasi kemudian berlanjut kedalam fase 
pemulihan dan penguatan. Exercise yang spesifik dan latihan menyebabkan pasien 
mempunyai kekuatan yang lebih besar, koordinasi dan ketahanan untuk berpartisipasi 
dalam pekerjaannya serta aktivitas rumah tanpa rasa nyeri dan cedera. Latihan tidak 
hanya mencakup aktivitas penguatan secara spesifik tetapi juga harus melibatkan 
latihan untuk fleksibilitas dan kebugaran kardiovaskular secara umum. Penelitian 
baru-baru ini menunjukkan pentingnya latihan ketahanan otot-otot batang tubuh untuk 
mecegah terjadinya cedera pada struktur pasif selama aktivitas yang lama. Latihan 
tingkat lanjut menyebabkan pasien dapat melakukan aktivitas rekreasional dan olah 
raga yang lebih berat, sehingga mendorong timbulnya gaya hidup yang lebih sehat 
dan aktif (10,11). 
 Program stabilisasi lengkap ditujukan tidak hanya untuk penguatan otot-otot 
segmental, tetapi untuk seluruh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas 
tulang belakang, termasuk stabilisasi tulang belakang yang netral, penguatan prime 
movers, dan fleksibilitas ekstremitas (Gb.5.6,tabel 5.1, tabel 5.2)(11,12,13).  
 Posisi netral mempunyai beberapa keuntungan : 
1. Posisi tersebut menyebabkan terjadinya penurunan tegangan pada ligamen dan 

sendi-sendi 
2. Terjadinya distribusi gaya segmental yang lebih seimbang antara diskus dan 

sendi-sendi. 
3. Dekat dengan pusat reaksi, menyebabkan pergerakan dapat berubah dari fleksi 

dan ekstensi secara cepat. 
4. Memberikan stabilitas fungsional terbesar dengan pembebanan aksial. 
5. Merupakan posisi dengan kenyamanan terbesar. 

 
 
Tabel 5.1. Otot-otot yang  harus memiliki fleksibilitas optimal untuk postural alignment dan 
manuver yang aman untuk tulang belakang  
 
  Ekstremitas Atas Ekstremitas Bawah 
Pectoralis major/minor Hamstrings 
Subscapularis Quadriceps 
Teres major Psoas major/minor 
Latissimus dorsi 
Levator scapula 
Trapezius 

Iloacis 
Quadratus lumborum 
Gluteus maximus, medius, minimus 

 Piriformis 
 Iliotibial band 
 Gastrocnemius 
 Soleus 
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Gambar 5.6 Postur  tulang belakang yang netral A: Neutral pelvis-pelvic bracing. B:Excessive 
posterior pelvic tilt-hypolordosis. C.:Excessive anterior tilt-hyperlordosis. (Herring SA, 
Weinsten SM. Assessment and management or athletic low back injury. In:nicholas JA, 
Hershman EB; eds. The lower extremity and spine in sports medicine. Vol.2.2nd ed. St. Louis: 
CV Mosby, 1995; 1190.) 
 
Tabel 5.2 Otot-otot yang memerlukan penguatan untuk menyokong aktivitas mengangkat  dan 
sokongan postural yang optimal. 
 

Ekstremitas atas Ekstremitas bawah  
                       Biceps Gluteals 
                       Triceps Quadriceps 
                       Deltoids Gastrocnemius/soleus 
                       Latissimus dorsi  
                       Rhomboids  
                       Pectoralis  
                       Serratus  
 
 Latihan dimulai dengan latihan yang dirancang untuk membantu pasien 
melokalisasi posisi tulang belakang yang netral di sejumlah posisi tubuh-seperti 
telentang, telungkup, berdiri, duduk, dan meloncat-yang akan meningkatkan 
kesadaran akan pergerakan lumbar dan pelvis (stabilisasi dinamik). Latihan ini diikuti 
dengan latihan alat gerak dengan tetap mempertahankan posisi tulang belakan yang 
netral dan selanjutnya menambahkan tahanan terhadap alat gerak, baik manual atau 
dengan beban. Latihan dilakukan secara perlahan, dengan penekanan pada ketepatan 
kontrol pelvis (Gb.5.7)(10,11,12). 
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Gambar 5.7 Pasien diinstruksikan bagaimana cara untuk menemukan dan mempertahankan 
posisi neutral spine. Pasien didorong untuk merotasikan pelvis kedepan dan ke belakang 
hingga tercapai suatu posisi keseimbangan, bebas nyeri, posisi rentang tengah (mid-range 
position). 
 

Penguatan otot perut merupakan kunci dari program stabilisasi. Kombinasi 
repetisi cepat dan isometrik melibatkan seluruh serabut otot dan memberikan 
kekuatan isometrik absolut dan ketahanan terhadap otot abdominal.  

Setiap latihan dirancang untuk memperbaiki fleksibilitas, kekuatan, ketahanan 
kardiovaskuler, atau koordinasi dengan memperkuat pergerakan yang aman untuk 
tulang belakang. Seluruh exercise harus dilakukan dengan teknik yang benar dan 
peningkatan latihan hanya dilakukan bila ketrampilan baru telah dikuasai dengan 
baik. Kekuatan awal, ketahanan, fleksibilitas, koordinasi dan kesadaran tubuh akan 
menjadi titik awal dalam pengaturan peningkatan latihan. Penilaian ulang yang 
konstan penting untuk kesuksesan program stabilisasi ini(10,11,14). 

Specific stabilization exercise terbagi menjadi empat kategori tingkat kesulitan : 
level I (pemula); level II (intermediate); level III (advanced) dan level IV (latihan 
olahraga dan kerja yang spesifik) (tabel 5.3-Gb.5.8)(14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.8 Latihan stabilisasi. A: supine pelvic bracing. B. supine pelvic bracing  dengan 
tangan dan kaki yang bergantian dinaikkan (dead bug). (Herring SA, Weinsten SM. 
Assessment and management or athletic low back injury. In:nicholas JA, Hershman EB; eds. 
The lower extremity and spine in sports medicine. Vol.2.2nd ed. St. Louis: CV Mosby, 1995; 
1190). 
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Tabel 5.3 Peningkatan program stabilisasi : trunk exercise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Evaluasi program stabilisasi dilakukan secara periodik untuk menilai kekuatan 
yang diperoleh dan menentukan tingkat kemajuan untuk tingkat latihan berikutnya. Di 
bawah beberapa contoh evaluasi untuk program stabilisasi (tabel 5.4 dan 5.5) 
 
Tabel  5.4  Evaluasi latihan stabilisasi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17  
 

Tabel 5.5 Evaluasi latihan stabilisasi fungsional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Setiap peningkatan latihan stabilisasi maka kompleksitas dan kebutuhan 
kekuatan otot serta refleks postural juga akan meningkat (Gb.5.9- Gb. 5.10) (13,15). 
 Program latihan untuk di rumah harus mencakup latihan aerobik, penguatan 
batang tubuh, dan latihan ekstremitas terisolasi sesuai dengan pekerjaan, olahraga dan 
kebutuhan gaya hidup. 

Sebagai kesimpulannya latihan stabilisasi pada tulang belakang pada posisi 
tulang belakang yang netral  merupakan suatu pendekatan terintegrasi dari pendidikan 
postur yang tepat dan mekanika tubuh, fleksibilitas, ketahanan otot dan 
kardiovaskular serta koordinasi pergerakan. Program ini merupakan program yang 
dapat dilakukan untuk menolong diri pasien sendiri dan program manajemen yang 
bergantung pada tanggung jawab pasien itu sendiri. Tujuan latihan ini adalah 
mengurangi beban pada struktur tulang belakang dengan tetap mempertahankan 
fungsinya secara optimal. Program ini tidak ditujukan pada pasien dengan masalah 
punggung yang saat itu sedang terjadi, tetapi dipergunakan sebagai suatu program 
pencegahan cedera tulang belakang dan timbulnya disabilitas. Sedangkan berulangnya 
latihan dan perlunya ketepatan latihan dimaksudkan untuk mengembangkan engram 
dari kontrol motorik untuk mencapai stabilisasi. Engram adalah fenomena 
neurofisiologis yang memaparkan tentang informasi motorik yang penting untuk 
melakukan pergerakan yang kompleks. 
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Gambar 5.9 Latihan stabilisasi. Latihan bola gimnastik. Tingkat kesulitan yang meningkat 
dari A ke C. (Herring SA, Weinsten SM. Assessment and management or athletic low back 
injury. In:nicholas JA, Hershman EB; eds. The lower extremity and spine in sports medicine. 
Vol.2.2nd ed. St. Louis: CV Mosby, 1995; 1192.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.10. Latihan stabilisasi. A. Posisi quadruped dengan pelvic bracing. B. Posisi 
quadruped dengan pelvic bracing dan pengangkatan tangan dan kaki yang bergantian. 
(Dicetak ulang dari Herring SA, Weinstein SM. Assessment and management of athletic low 
back injury. In: Nicholas JA, Hershman EB, eds. The lower extremity and spine in sports 
medicine. Vol.2. 2nd ed. St.Louis:CV Mosby, 1995; 1191.) 
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5.5 Program Latihan Back School 
 
 Fleksibilitas merupakan dasar dari program latihan. Jaringan apa yang akan 
diregangkan membutuhkan klarifikasi. Otot dan fascianya perlu mendapatkan latihan 
untuk memanjangkan secara aktif maupun pasif untuk mempertahankan panjang 
fisiologisnya.  

Pemulihan fleksibilitas setelah episode akut biasanya dilakukan seiring dengan 
program penguatan (strengthening). Pada setiap program latihan, pemanasan harus 
dilakukan sebelum memulai latihan. 
 Latihan fleksibilitas bertujuan untuk memperbaiki nutrisi diskus dan 
pertumbuhan serabut kolagen di dalamnya. Program peregangan dan mobilisasi 
ditujukan untuk memperbaiki pemendekan yang terjadi pada fascia, otot, ligamen dan 
kapsul sendi.  
 Latihan fleksibilitas dan penguatan juga ditujukan untuk pemulihan dari 
propiosepsi (transmisi informasi posisi sendi pada aktivitas yang kompleks). 
 Dalam fleksibilitas total spinal, pelvis harus diperhatikan untuk memastikan 
suatu lumbar pelvic rhythm yang tepat. Fleksibilitas pelvis mencakup gluteal, 
hamstrings dan gastrocsoleus yang harus dapat dipanjangkan tanpa menimbulkan 
tekanan tambahan di tulang belakang lumbosacral selama latihan.  
 Berjalan tetap merupakan bentuk latihan yang terbaik (Gb.5.11-5.13) karena 
ditujukan untuk setiap aspek fisiologis tubuh. Keuntungannya juga akan ditambah 
dengan adanya peningkatan kapasitas kardiovaskular pulmoner dan psikologis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.11  Berjalan : merupakan latihan yang terbaik. Berjalan merupakan latihan yang 
komprehensif. Dengan ayunan tangan batang tubuh melakukan fleksi aktif, rotasi perlahan, 
fleksibilitas lateral pada setiap langkah. Membawa beban di setiap tangan dapat dilakukan 
ataupun tidak. Selain keuntungan yang didapat untuk batang tubuh tidak ada pembebanan 
pada ekstremitas bawah dan mempunyai keuntungan psikologi dan kardiovaskuler. 
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Gambar 5.12 Berjalan plus. Berjalan seperti yang digambarkan disini, meningkatkan 
peregangan aktif dari otot batang tubuh lateral dan juga meregangkan dan menguatkan otot 
lattissimus dorsi, yang merupakan otot yang terlibat pada fungsi proper back. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.13  Putaran diskus saat berjalan. Berjalan akan memutarkan batang tubuh secara 
bertahap dan secara halus meregangkan serabut annular dari diskus dalam tingkat fisiologis 
pemanjangan. Keuntungan ini akan memberikan nutrisi dan untuk meregangkan diskus yang 
kaku. 
 
 Latihan aktif untuk memperoleh atau mempertahankan fleksibilitas dapat 
dilakukan setiap hari tanpa menggunakan perangkat mekanis (Gb.5.14).  
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Gambar 5.14 Latihan fleksibilitas batang tubuh lateral. Dengan kedua kaki sedikit berjauhan, 
sehingga akan mengimobilisasi batang tubuh, bagian tubuh atas secara perlahan dan progresif 
menekuk ke samping. Dengan tangan diatas kepala, latissimus dorsi juga diregangkan 
demikian pula dengan ligamen paraspinousdan fascia. Sedikit fleksi lutut pada satu kaki akan 
mencegah ekstensi dari punggung bawah dan merupakan suatu pilihan yang dapat dilakukan 
ataupun tidak.  
 
 Sendi apophysial lumbal seperti yang sudah dibicarakan diatas akan membatasi 
rotasi aksial sebesar 10 untuk setiap sisi per tingkat lumbal. Pengulangan rotasi kecil 
sebesar 10 dapat menyebabkan kerusakan mikroskopis pada diskus patologis. Tekanan 
torsional torque telah dinyatakan memberikan tekanan pada serabut annular diskus 
intervertebralis, sehingga latihan rotasi secara gentle sangat bermanfaat untuk hal ini 
(Gb.5.15-5.16). 
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Gambar 5.15 Latihan rotasional. Untuk mempertahankan fleksibilitasi lateral dari seluruh 
jaringan paraspinous, termasuk serabut annular diskus, orang berdiri dengan kaki sedikit 
berjauhan dan merotasikan bagian atas tubuh secara gentle dan ritmis ke kedua sisi tubuh 
dengan meningkatkan derajatnya hingga batas yang dapat ditoleransi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.16 Latihan rotasional fleksi. Karena pada aktivitas hidup sehari-hari terdapat 
banyak aktivitas yang memerlukan fleksi dan rotasi yang simultan, latihan yang memperkuat 
pergerakan ini sangatlah penting. Dengan kedua kaki berjauhan, untuk menstabilisasi batang 
tubuh, bagian tubuh atas secara gentle fleksi dan berotasi ke kedua sisi dan kembali secara 
perlahan dan benar. Latihan ini juga meningkatkan pola otak yang kemudian akan 
diimplementasikan pada aktivitas hidup sehari-hari. 
 
 Selain hamstrings, kompleks tendon otot gastoc-soleus juga harus secara sering 
diregangkan, karena akan mempengaruhi keterbatasan fleksi total sama seperti 
pemanjangan hamstrings yang terbatas (Gb.5.17). 
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Gambar 5.17 Heel cord stretching exercise. Gambar atas menunjukkan orang yang bersandar 
(leaning) melawan dinding secara signifikan ada di depan pusat gravitas. Satu otot kaki 
gastrocsoleus akan diregankan saat mendorong ke depan dengan memepertahankan kaki pada 
lantai. Pereganan ritmis dengan gentle dilakukan. Gambar bawah menggambarkan 
peregangan dari heel cords sementara melakukan penekukan lutut dalam dan 
mempertahankan kedua kaki pada lantai. Latihan ini dilakukan bila tidak ada kelainan pada 
lutut dan penekukan lutut dalam tidak menyebabkan rasa nyeri atau tidak nyaman. 
 

Beberapa latihan yang bermanfaat akan dipaparkan dibawah ini. Beberapa 
terapis lebih memilih evaluasi individual daripada memberikan seluruh pasien latihan 
yang sama. Pemilihan ini didasarkan pada tipe masalah punggung dan gaya hidup 
yang berbeda untuk setiap pasien. Untuk pasien yang lebih banyak duduk dan 
mempunyai punggung yang lurus karena hilangnya lordosis, maka latihan peregangan 
dengan cara ekstensi dan penguatan otot punggung sangat penting. Untuk yang 
mempunyai kelemahan pada otot abdominal dan punggungnya hiperlordosis maka 
penekanan dilakukan pada latihan fleksi dengan penekanan pada latihan penguatan 
otot abdominal.  

Uji informal dilakukan pada pasien untuk menentukan jenis latihan yang terbaik 
untuk setiap masalah dan memberikan perasaan bahwa program tersebut memang 
diperuntukan untuk setiap individu.  
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Aturan umum untuk latihan(1,16) : 
 
1. Lakukan latihan dengan perlahan. Tahan posisi latihan untuk 5 hitungan yang 

dilakukan dengan lambat.  
2. Mulai dengan pengulangan lima kali dan tingkatkan hingga sepuluh. Relaksasi 

penuh antara setiap pengulangan. 
3. Lakukan latihan selama 10 menit dua kali sehari. 
4. Hati-hati dalam melakukan latihan yang menimbulkan nyeri. Sedikit nyeri saat 

melakukan latihan bukan berarti suatu yang buruk. Jika nyerinya merupakan suatu 
malingering atau dijalarkan ke kaki, maka pasien melakukan latihannya terlalu 
berlebihan. 

5. Lakukan latihan setiap hari. 
 
Latihan Lantai (Floor Execercise) 
 
Abdominal Bracing (Gb.5.18) 
Berbaring pada punggung dengan lutut ditekuk dan kaki mendatar pada lantai. 
Temukan posisi netral atau seimbang. Tarik otot perut kedalam dan kuatkan otot-otot 
pantat. Relaksasi bahu dan bernafas secara normal selama latihan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.18 
 
 
Penguatan otot fleksor abdominal : tujuannya adalah untuk mengurangi beban tulang 
belakang, mengurangi lordosis dan memperbaiki postur. Dapat dilakukan dengan cara 
latihan sit-up, sit back dan bilateral straight leg raising. Bilateral straight leg raising 
hanya dilakukan bila orang tersebut mempunyai otot abdominal yang cukup kuat 
sehingga akan mengurangi timbulnya ketidaknyamanan (Gb.5.19-5.24). Untuk 
mengurangi lordosis dapat dianjurkan latihan pelvic tilt (Gb.5.25). 
 
Sit-ups yang dimodifikasi (Gb.5.19) 
Mulai seperti gambar 5.18. Temukan posisi netral atau seimbang. Fleksikan kepala 
(yang melibatkan fleksor leher dan akan menginisiasi fleksor total secara sinkron 
untuk berkontraksi). Angkat thoraks dan secara bertahap naikkan bagian tubuh dari 
lantai hingga kedua tangan menyentuh lutut. Sentuhkan ujung atas dari lutut dengan 
jari-jari. Turunkan bagian atas punggung secara perlahan hingga mendatar ke lantai. 
Relaksasikan tangan dan ambil nafas dalam sebelum memulai latihan. 
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Gambar.5.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gambar 5.20 Sit up dengan kaki ekstensi. Dilakukan hanya bila otot abdominal kuat dan tidak 
melakukan hiperekstensi punggung belakang ketika melakukannya (Dari Cailliet, R; 
Understand Your Backache.FA Davis, Philadelphia, 1984, p.126). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.21 Latihan strengthening yang salah. Sitting up dari posisi telentang dengan kaki 
ekstensi dan tangan dibelakang kepala, yang akan meningkatkan berat dari batang tubuh atas, 
sehingga akan mempunyai tendensi hiperekstensi punggung bawah dan dapat menyebabkan 
timbulnya nyeri. (Dari Cailliet, R: Understand Your Backache. FA Davis, Philadelphia, 1984, 
p.125) 
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Gambar 5.22 Latihan straight leg raising (SLR) yang tidak tepat. Bilateral SLR dari posisi 
terlentang tidak dianjurkan jika otot abdominal tidak cukup kuat untuk mencegah punggung 
bawah agar tidak melengkung selama latihan. Pada banyak orang, hiperekstensi dari tulang 
belakang lumbosakral akan menimbulkan rasa nyeri dan pada penyakit diskus, latihan ini 
akan meningkatkan tekanan intraspinal (efek Valsava). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.23 Sit backs. Merupakan latihan deselerasi yang diutamakan untuk orang dengan 
kondisi buruk karena mudah dan juga ditujukan untuk aktivits otot eksentrik. Dimulai dengan 
posisi duduk fleksi total, secara bertahap bagian atas batang tubuh diturunkan dan ditahan 
(kontrasi isometrik dan akan meningkatkan endurance) lalu kembali ke posisi semula. Secara 
bertahap tingkat sit-back ditingkatkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.24 Peningkatan latihan sit-back. Ditingkatkan dengan memvariasikan posisi dari 
tangan dibelakang kepala. Dengan siku jauh dibelakang kepala berat batang tubuh akan lebih 
besar dan meningkatkan tahanan pada latihan (Dari Cailliet, R: Understand Your Backache. 
FA Davis, Philadelphia, 1984, p.123) 
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Gambar 5.25 Latihan pelvic tilt. Latihan pelvic tilt klasik akan mengembangkan kekuatan otot 
dan fleksibilitas dan menurunkan resiko lumbar lordosis. Dari posisi telentang penuh (1) 
dengan kaki fleksi (2) punggung bawah ditekan melawan lantai dan ditahan dilanjutkan 
dengan latihan seat lifts (3) pelvis secara perlahan dan progresif diangkat dari lantai dengan 
mempergunakan otot perut dan bokong, ditahan tanpa adanya penekukan punggung bawah 
(5) kembali seperti posisi semula. 
 
Penguatan otot abdominal oblique(Gb.5.26-5.28)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.26 Latihan otot abdominal oblique. Latihan ini dimulai seperti pada latihan sit-back 
dengan pengecualian bahwa batang tubuh dirotasikan ke kedua sisi dan ditahan. Kembali ke 
posisi semula 



 28  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.27 Latihan otot abdominal oblique. Dari posisi telentang dan posisi fleksi total, sit 
up dilakukan dengan cara mencapai lutut yang berlawanan dengan siku yang berlawanan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.28 Latihan otot abdominal oblique. Dari posisi telentang satu kaki disilangkan satu 
dengan yang lainnya dan batang tubuh atas difleksikan pada arah yang berlawanan. 
 
Double-Knee-to-Chest atau Low Back Stretch (Gb.5.29)  
Mulai seperti gambar 5.18. Bawa kedua lutut ke arah dada secara bersamaan. Peluk 
kedua lutut dan secara perlahan tarik ke arah depan hingga dirasakan regangan sedang 
pada punggung bawah. Turunkan kaki perlahan-lahan secara bersamaan ke posisi 
awal. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar.5.29 
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Mountain and Sag – Knee to Elbow (Gb.5.30)  
1. Bertumpu pada tangan dan lutut. Lengkungkan punggung ke arah luar. Lalu 

biarkan punggung secara perlahan dan berhati-hati ke bawah. 
2. Bawa lutut ke arah siku, lalu luruskan lutut ke belakang. Lihat ke bawah tubuh 

dan tetap melihat kearah jari-jari. Bawa lutut kembali ke siku dan letakkan lutut 
kebawah. Ulangi untuk kaki yang lainnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.30 
 
Hamstring Stretch (Gb.5.31-5.32)  
1. Mulai seperti gambar 5.18. Temukan posisi netral atau seimbang. Bawa satu lutut 

ke arah dada. Letakkan kedua tangan di sekitar paha anda. Luruskan tumit ke arah 
langit-langit untuk meluruskan lutut sejauh mungkin. Secara perlahan tarik kaki 
ke depan sehingga vertikal. Dorsifleksikan kaki pada pergelangan kaki. Tekuk 
lutut dan letakkan kaki ke bawah. Ulangi pada kaki yang lainnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 5.31 
 
2. Berbaring lurus pada punggung pada pintu yang terbuka dengan kaki kanan 

dipertahankan lurus pada lantai. Angkat kaki kiri ke posisi vertikal bersandar pada 
salah satu sisi pintu. Pada posisi ini pinggul fleksi 90 dan lutut ekstensi penuh. 
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Tujuan dari cara ini adalah untuk mendapatkan pantat menyentuh pintu. Hal ini 
sulit dilakukan pada awalnya dan memerlukan latihan. Ulangi latihan ini dengan 
kaki kiri lurus pada lantai dan kaki kanan pada posisi vertikal ke atas bersandar 
pada sisi lain pintu . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 5.32 
 

Dalam terapi herniasi diskus lumbal, banyak ahli yang menyarankan 
penggunaan latihan fleksi tetapi konsep ini ditentang oleh latihan ekstensi dari 
MacKenzie yang menyatakan adanya kemungkinan nukleus diskus akan bermigrasi 
ke arah anterior dan posterior dalam diskus intervertebralis dengan latihan ini 
(Gb.5.33). Walaupun demikian konsep MacKenzie juga tidak menghilangkan 
kegunaan dari latihan pelvic tilt bila sudah terjadi migrasi ke anterior dari nucleus 
pulposus (1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.33 Test ekstrusi nucleus secara provokatif. Dengan menganggap bahwa posisi 
hiperekstensi pasif dari posisi telungkup, nukleus dari diskus intervertebral akan bermigrasi 
ke anterior, menjauhi jaringan sensitif seperti ligamentum longitudinal posterior dan akar 
syaraf (A) Latihan ini bersifat diagnostik dan terapeutik jika dilakukan dengan tepat. (B) Jika 
diskus telah keluar, test ini tidak mempunyia nilai konfirmasi dan terapeutik lagi. 
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Extension Exercise (Gb.5.34) 
Berbaring telungkup pada lantai dengan gulungan handuk setebal 2 inchi dibawah 
kepala depan. Kuatkan bagian pantat bersamaan dan naikkan satu kaki dan tangan 
seperti yang tampak pada gambar. Tahan untuk beberapa detik, lalu ulangi pada kaki 
dan tangan yang berlawanan. Beberapa ahli menyatakan bahwa penguatan bagian 
belakang ini merupakan suatu hal yang penting. 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 5.34 
 
Exercise untuk meningkatkan fleksibilitasi ekstensi (Gb.5.35) 
Latihan ekstensi ini sering bermanfaat untuk orang yang melakukan banyak 
membungkuk ke depan. Latihan press-up ini dilakukan dengan mendorong ke atas 
dengan tangan sementara otot punggung dan abdominal relaksasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 5.35 

 
Latihan berenang 
 Berenang dalam air hangat merupakan satu aktivitas terbaik untuk pasien 
dengan nyeri punggung belakang. Menyelam tidak dianjurkan. Ketika berat badan 
disokong oleh air maka latihan akan lebih mudah dilakukan daripada saat seseorang 
berbaring di matras. 
 Ulangi seluruh latihan sebanyak 10 kali. 
1. Dengan punggung bersandar pada dinding kolam renang, bawa lutut ke arah dada 

dan rotasikan dari kanan lalu ke kiri. 
2. Bawa lutut anda ke arah dada. Luruskan kaki, tetapi tetap dalam sudut tegak lurus 

tubuh. Sebarkan kaki anda, dan bawa kembali ke posisi semula. 
3. Dengan kaki anda di depan dada (seperti pada no.2), buka kaki dan silangkan 

seperti gunting. 
4. Berdiri dengan punggung bersandar pada dinding kolam renang, angkat satu kaki 

lurus di depan lalu tarik kembali ke bawah. Ulangi pada kaki yang lainnya. 
5. Dengan punggung bersandar pada dinding kolam renang, angkat lutut hingga 

setinggi pinggul, biarkan lutut menekuk. Luruskan dan tekuk lutut. Ulangi pada 
kaki lainnya. 

6. Satu sisi tubuh bersandar pada dinding kolam renang, Tendangkan kaki luar anda 
ke depan, belakang lalu ke samping dan bawah. Ulangi untuk kaki yang lainnya. 
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7. Berhadapan dengan dinding kolam renang dan tendangkan satu kaki kebelakang 
sambil mempertahankan kaki lurus. Ulangi untuk kaki yang lainnya. 

8. Berhadapan dengan pegangan tangan, letakkan kedua kaki pada pegangan 
tersebut. Tekuk dan luruskan lutut. 

9. Dengan punggung di dinding kolam renang bergerak seolah-olah mengendarai 
sepeda. 

10. Dengan punggung bersandar di dinding kolam, buat lingkaran dengan satu kaki. 
Yakinkan bahwa kaki menyentuh permukaan air sama ketika menyentuh dasar 
kolam. Balikkan arah gerakan. Ulangi dengan kaki yang lainnya. 

 
Kebugaran Menyeluruh Untuk Sistem Kardiorespirasi  
 
1. Latihan Aerobik 
 

Pasien dengan nyeri punggung bawah yang mempunyai kondisi jantung dan 
paru baik cenderung akan mempunyai periode nyeri yang lebih jarang dan lebih 
pendek. Mereka dapat melakukan tugas-tugas hariannya dengan baik atau 
memperpanjang aktivitasnya tanpa menjadi lelah. Hal ini disebabkan karena mereka 
mempunyai cukup energi untuk dipergunakan oleh otot dan tulang belakang selama 
aktivitasnya. Pasien seharusnya memilih aktivitas yang dapat menyebabkan mereka 
berlatih cukup lama untuk mencapai keadaan jantung dan paru yang baik (kurang 
lebih 15 menit jika dapat) tanpa berhenti. Penting untuk secara bertahap 
meningkatkan beberapa aktivitasnya dalam jadwal aktivitas sehari-hari. Pergerakan 
sangatlah baik untuk punggung. Latihan yang rutin akan memperbaiki kondisi pasien 
dalam kehidupan. 
 
Aturan Untuk Latihan Aerobik yang Aman 
 
1. Berlatih sedikitnya tiga kali seminggu, pada hari yang berbeda. 
2. Mulai secara perlahan dengan latihan yang baru dan tingkatkan secara bertahap 
3. Berlatih untuk memperbaiki teknik latihan dengan belajar 
4. Hindari posisi yang telah diajarkan yang buruk untuk punggung. Teknik yang 

buruk dapat menyebabkan nyeri punggung bawah. 
5. Hindari kompetisi. Bekerjalah sesuai dengan kecepatan dan kemampuan  
6. Pemanasan secara bertahap 5 hingga 10 menit cukup berarti dalam mencegah 

nyeri selama aktivitas (berlari di tempat, mengayunkan tangan dan peregangan 
secara perlahan). Pendinginan dilakukan setelah latihan dengan cara yang sama. 

7. Hindari kelelahan. Berhenti dan beristirahat bila merasa lelah. 
 
Beberapa rekomendasi Aktivitas Aerobik 
 
1. Berjalan-mulai dengan kecepatan lambat lalu bertahap menjadi cepat, 1 mil dalam 

15 menit jika dapat. 
2. Berenang-sokongan air pada tubuh dan meringankan berat pada punggung bawah. 

Hindari gaya dada. 
3. Bersepeda-sepeda stasis atau bersepeda secara teratur. Sesuaikan tempat duduk 

dan pegangan tangan sehingga anda dapat duduk hampir tegak dalam posisi 
seimbang. Anda dapat mencapai pedal sepeda bawah dengan kaki yang diluruskan 
dan lutut sedikit di tekuk 
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4. Aerobik tanpa benturan (non impact) - dirancang untuk yang memiliki masalah 
punggung. Berintensitas ringan, sedang dan tinggi. Jika latihan yang dilakukan 
menyebabkan timbulnya nyeri pada punggung anda, hindari latihan tersebut. 

5. Cross-country skiing-olah raga ini bersifat halus, ritmis, dan baik untuk punggung 
anda. Perhatikan postur anda dan pertahankan posisi netral dan seimbang. 

6. Bersepatu roda - bersepatu roda dengan santai dan dalam batas yang anda mampu 
untuk menghindari jatuh. Bersepatu rodalah secara ritmis. Hindari kelelahan 
dalam bersepatu roda dan melompat dengan membentuk lengkungan pada 
punggung. 

 
2. Latihan Relaksasi 
 

Kebutuhan dan rasa frustasi pada kehidupan sehari-hari dapat menyebabkan 
peningkatan ketegangan dan tekanan, yang timbul secara perlahan-lahan dan tanpa 
terasa. Pada saatnya hal ini akan tampak dalam bentuk nyeri yang berat. Ketegangan 
akan menghasilkan ketegangan pada otot leher, bagian atas bahu, shoulder blades, dan 
bagian dalam punggung bawah. Bila terdapat ketegangan di otot tersebut maka 
seseorang tidak dapat bergerak secara benar dan otot-ototnya akan menjadi sangat 
nyeri. 
 Salah satu cara untuk mengatasi ini adakah mengenali adanya ketegangan otot 
ketika mulai timbul dan belajar untuk merelaksasikan otot tersebut sebelum nyeri 
muncul. Penting juga untuk berlatih berelaksasi secara reguler. 
 
5.6 Yang Dapat dan Tidak Dapat  Dikerjakan Ketika Punggung Nyeri 
 
Duduk 
 
Hindari duduk. Jika harus duduk maka : 
1. Berdiri dan bergerak di sekitar setiap 20 menit dan lakukan peregangan. 
2. Pergunakan penyokong punggung dan / atau penyokong kaki 
3. Tekuk lutut dan hindari duduk dengan lutut lurus ke depan 
4. Pergunakan handuk kecil atau lipatan majalah dibelakang punggung bawah 
5. Hindari menyandarkan punggung ke depan. 
 
Duduk dengan postur yang buruk akan menimbulkan nyeri belakang. Untuk berdiri, 
bergerak menuju tepi tempat duduk, posisikan satu kaki di depan yang lainnya, dan 
pergunakan kaki untuk berdiri tanpa membungkuk ke depan. 
 
Membungkuk ke depan 
 
Coba untuk menghindari membungkuk ke depan pada pinggang. Pikirkan hal ini pada 
aktivitas sehari-hari. Berlutut saat membereskan tempat tidur dan untuk mencapai 
suatu yang rendah merupakan alternatif yang baik. 
 
Berbaring 
 
Penyokong yang baik dan padat sangat diharapkan. Lantai terlalu padat; matras pasir 
terlalu lembut. Matras yang padat atau karpet di atas lantai lebih baik. 
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Batuk dan bersin 
 
Berdiri jika bisa dan tekuk kedua lutut. Jika dinding mempunyai pegangan tangan 
maka berpegangan tanganlah padanya. Jika duduk dan tidak dapat berdiri, sandarkan 
punggung ke kursi. Hindari membungkuk ke depan pada pinggang. Tegangkan otot 
perut dan pantat. 
 
Ketika merasa lebih baik 
 
Pergunakan posisi netral atau seimbang selagi melakukan seluruh aktivitas sehari-
hari. Ingat untuk mempergunakan bahu, pinggul dan tulang belakang sebagai satu 
kesatuan.  
 
 

Ketika nyeri membaik : 
 

• Mulai bergerak 
• Latihan secara berhati-hati 

• Pelajari kejadian nyeri yang terjadi 
• Mengulangi perawatan punggung 

• Pertahankan postur seimbang 
 
 
 
Rekurensi 
Lain waktu saat merasakan tanda peringatan adanya nyeri punggung, pergunakan 
teknik bantuan pertama (First Aid Technique). Jika teknik bantuan pertama ini 
dipergunakan setiap jam tidak membantu secara nyata dalam 48 jam pertama, atau 
jika dirasakan adanya nyeri yang berbeda dengan sebelumnya pada punggung atau 
kaki, segera konsulkan pada dokter anda 
 
VI. INDUSTRIAL BACK SCHOOL 
 
� Tujuan industrial back school 
 
 Tujuan back school ini adalah untuk mengurangi insidensi dan keparahan dari 
cedera punggung yang berhubungan dengan kerja. Kebutuhan untuk pelatihan ini 
bervariasi sesuai dengan  kondisi, kebutuhan seseorang, dan terutama aspek yang 
ditampilkan oleh setiap perusahaan. Langkah pertama adalah dengan melakukan 
penelitian di tempat tentang bagaimana pelaksanaan back school yang dapat 
diselaraskan dengan kerja di bidang tersebut. 
 
Cara untuk mencapai tujuan tersebut : 
1. Memberikan pendahuluan, dengan penjelasan yang cukup yang diberikan pada 

petugas administratif dan pengawas 
2. Sangatlah penting bila manajemen tingkat puncak dan menengah menyokong 

prinsip-prinsip program. Baik manajemen dan pekerja harus berpartisipasi dalam 
program pelatihan punggung ini. 
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3. Latihan tambahan dapat bermanfaat pada beberapa kasus sehingga seluruh 
personel manajemen menyadari dan menghargai tanggung jawabnya untuk 
membuat suatu pekerjaan menjadi seaman mungkin. 

4. Terdapat banyak hal positif yang dapat dilakukan untuk mencegah dan atau 
menanggulangi cedera punggung. 

5. Sangat penting dalam hal ini untuk setiap pekerja agar mencapai pemulihan yang 
cepat sehingga kembali masuk kerja secara cepat.      

6. Pasien diharapkan dapat merasakan nyeri punggung yang dideritanya, bila tidak 
maka hal ini akan mendorong terjadinya kecemasan, kemarahan, ketakutan dan 
kebencian. 

 
� Presentasi Industrial Back School 
 
Dilakukan dengan beberapa cara yang berbeda : 
1. Slide presentasi, melibatkan seorang konsultan atau tenaga kesehatan profesional 

yang memaparkan programnya. Hal ini merupakan metode yang paling efektif. 
Instruktur dan pekerja dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat 
mempertahankan minat dari pekerja. Mereka harus menyadari bahwa cedera 
punggung adalah penting, menampilkan suatu perlakukan terhadap kesehatan dan 
lingkungan kehidupan. Tipe back school ini dilaukan ketika diadalah kunjungan 
kerja. Diambil foto-foto dan dimasukkan dalam program slide ini. Sesi tanya jaab 
penting, sehingga akan tercapai latihan yang sederhana dan mekanik tubuh yang 
juga sederhana. Uji coba informal dari fleksibilitas dan kekuatan otot termasuk 
didalamnya. 

2. Presentasi dengan slide atau videotape dapat ditampilkan pada pekerja secara 
individual atau dalam kelompok. Hal ini sangat bermanfaat untuk orientasi 
pekerja baru dan sebagai sesi follow up setelah presentasi. 

3. Program pendidikan melalui komputer dimana pekerja belajar dari komputer di 
tempatnya masing-masing. Pekerja menjawab pertanyaan pada tes yang diberikan 
tentang pemahaman dari masalah yang terlibat. 

4. Pamflets dan buku kecil tentang cara mengatasi cedera punggung di industri 
sangat bermanfaat, terutama ketika dipergunakan dalam hubungannya dengan (1), 
(2) dan (3) di atas. 

 
� Fakta lebih lanjut untuk pemberi pekerjaan 
 
1. Cedera punggung sering terjadi karena (a) kurangnya latihan fisik yang akan 

menimbulkan tubuh yang kurang bugar dan kurangnya fleksibilitas dan kekuatan 
otot-berkurannya kebugaran fisik menyeluruh (b) terlalu banyak waktu yang 
dipergunakan saat bekerja dan saat di rumah dengan tulang belakang yang fleksi, 
menimbulkan postur yang buruk. Fleksi dan kompresi (seperti saat duduk) 
menyebabkan tekanan yang abnormal pada tulang belakang. Tekanan emosional 
dan mental akan menambah hal ini, membuat onset low back pain menjadi lebih 
sering. 

2. Cedera punggung belakang bawah jarang terjadi pada trauma tunggal. Sering 
terjadi pada keadaan trauma minor yang berulang. 

3. Satu dari kunci agar memiliki punggung yang sehat adalah mempertahankan 
lengkungan spinal. Cervical, thorakolumbal, lumbal, dan lumbosacral haruslah 
dalam posisi yang seimbang. Ini merupakan postur yang tepat. Partisipan haruslah 
melatih hal tersebut dibawah pengawasan. Fleksi berlebihan akan mendorong 
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peningkatan tekanan pada diskus. Ekstensi berlebihan akan menyebabkan 
tertekannya sendi faset. 

4. Anatomi tulang belakang, biomekanik, dan biokimia diskus serta patologi dari 
low back pain harus dipahami oleh instruktur industrial back school ini. 

 
� Beberapa penyebab umum gangguan punggung 
 
Penyebab umum gangguan punggung termasuk postur tubuh yang buruk, kerusakan 
dari mekanik tubuh, dan kehidupan yang penuh tekanan dan kondisi pekerjaan dengan 
tidak adanya fleksibilitas sendi dan kekuatan otot sehingga akan menimbulkan 
penurunan dari kebugaran fisik secara menyeluruh. 
1. Kesalahan dari mekanik tubuh akan mendorong terjadinya kelainan pada 

punggung. Mengangkat, terutama berulang, dengan tulang lumbal dalam fleksi 
akan menyebabkan cedera diskus. Mengangkat dengan kaki lurus atau dengan 
objek yang diletakkan dalam panjang lengan dapat eningkatkan beban pada 
diskus 10 kali lipat. Lutut yang sedikit fleksi harus dilakukan pada kedua sisi dari 
objek yang akan diangkat. 

2. Dengan cara yang sama berdiri saat bekerja dengan tulang belakang fleksi, atau 
duduk dengan posisi masa, akan mnyebabkan tegangan (strain) pada diskus dan 
facet. 

3. Tinggi dari tempat duduk dan permukaan tempat bekerja penting untuk mencegah 
kelelahan 

4. Memutar punggung, terutama dalam fleksi, akan menyebabkan strain pada 
struktur punggung. 

5. Menggapai sesuatu jauh diatas kepala dengan beban yang berat akan mendorong 
timbulnya efek, terutama apabila berulang, dari sendi facet. 

6. Mattras, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, haruslah tidak lunak dan tidak 
juga keras, sehingga punggung dapat disangga dalam posisi seimbang. 

7. Merokok akan mempengaruhi sirkulasi cairan ke nukleus diskus. Penyembuhan 
cedera akan dihambat. 

8. Beberapa cedera punggung akan terjadi pada kondisi kecelakaan yang lebih berat. 
Jadi penting bahwa aturan keamanan dilakukan sepanjang waktu. Cedera 
punggung lebih berat ketika kondisi otot, sendi, dan diskus dalam kondisi buruk. 

9. Punggung yang sehat adalah punggung yang kuat dan fleksibel. Otot, ligamen, 
fascia, sendi posterior dan diskus sebaiknya dalam kondisi sehat dan baik. 

 
� Pencegahan Cedera Punggung 
 
1. Postur yang baik melibatkan keseimbangan antara fleksi dan ekstensi. Pada posisi 

seimbang ini diskus, faset, ligamen dan otot-otot dibawah tekanan yang kecil. 
Seperti yang telah diutarakan diatas, fleksi akan menyebabkan timbulnya tekanan 
yang berkelanjutan pada diskus, menyebabnyak terjadinya trauma berulang yang 
kronis yang akan menyebabkan adanya penekanan pada annulus. Pada ekstensi 
yang berlebihan terjadi pemanfaatan dan perobekan dari sendi faset. 

2. Postur yang seimbang telah didiskusikan. Hal yang membantu adalah dengan 
meletakkan handuk yang digulung, bantal kecil atau sanggaan, dibelakang 
punggung ketika duduk. Ketika berdiri, pekerjaan sebaiknya diletakkan dalam 
tinggi yang sesuai. Pekerjaan yang terlalu rendah akan menyebabkan pembebanan 
diskus yang meningkat. Kerja yang terlalu tinggi akan menyebabkan regangan 
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berlebihan pada sendi faset. Sangat masuk akal untuk meletakkan satu kaki pada 
alas atau kursi kecil suatu saat dan merubah posisi kerja sesering mungkin. 

3. Untuk mengangkat, punggung bawah sebaiknya dalam posisi sedikit ekstensi 
dengan berat yang mendekati tubuh untuk mendistribusikannya dengan sama 
antara diskus dan sendi faset dalam posisi seimbang. Lebih mudah untuk 
melakukan hal ini dengan lutut sedikit menekuk. Ketika mengangkat objek yang 
besar, pekerja sebaiknya meletakkan satu kaki didepan yang lainnya untuk 
mendekatkan objek kearah tubuh. 

4. Terdapat batas beban yang dapat seseorang angkat tanpa mencederai punggung. 
Mungkin diperlukan lebih dari satu orang pekerja atau suatu alat mekanik dalam 
mengangkat beban. 

5. Bermanfaat untuk menggelincirkan objek yang berat, menggunakan mekanik 
tubuh yang tepat ketika mendorong dan menarik. Kerja sama yang baik dan 
komunikasi yang baik adalah hal yang penting. 

6. Banyak tenaga kesehatan percaya bahwa kombinasi dari berputar dengan fleksi 
dapat membahayakan baik faset maupun diskus. Lebih baik untuk berputar 
daripada berpilin dan menghindari pergerakan menghentak. 

7. Ketika membawa objek yang berat untuk jarak jauh, sangat bermanfaat untuk 
membawa beban pada bahu dengan punggung sedikit ekstensi. 

8. Pekerja sebaiknya menggunakan pakaian pelindung 
9. Ketika berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang penuh dengan tekanan, pekerja 

sebaiknya menyediakan waktu untuk istirahat dalam waktu singkat atau 
mengembalikan posisi ke posisi semula untuk menghindari stress. 

10. Stress emosional memegang peranan penting untuk terjadinya low back pain. 
Cara untuk mengenalinya dan mengatasinya perlu diketahui. 

11. Kebugaran fisik termasuk dengan gizi yang baik dan latihan teratur setiap hari. 
Tanpa latihan adekuat kerja keras tidaklah akan bermanfaat. Program kebugaran 
reguler ditujukan baik untuk perbaikan fungsi kardiovaskuler ataupun juga untuk 
mengkontraksikan otot yang lemah. 

12. Sekali lagi, pendekatan yang seimbang adalah yang terbaik. Program latihan 
sebaiknya dimulai secara bertahap dan ditingkatkan hari per hari dan minggu per 
minggu. Latihan khusus yang baik dicapai dengan berjalan, berlari, berenang dan 
cycling. 

13. Beberapa pasien mempunyai tulang belakang yang terlalu fleksibel dan tulang 
belakang lain yang terlalu kaku. Otot-otot yang kaku perlu untuk diregangkan. 
Mungkin saga untuk memulai latihan dengan melakukan partial sit-ups, prone 
lying arm dan mengangkat kaki, dn wall slides untuk memperkuat ototo 
abdominal, bahu, pinggul dan ekstensor tulang belakang serta quadriceps. 

14. Memahami alat bantu utama bila terjadi nyeri yang semakin memburuk 
 
VII. The Low Back Club 
 

Pada tahun 1986 sebuah prototipe back program untuk pasien rawat jalan yang 
komprehensif yang diberi nama “The Low Back Club” telah dimulai di kampus 
Abbott-Northwestern Hospital di Minneapolis.  Tujuannya adalah untuk merubah 
program terapi pasien rawat inap rumah sakit yang dimulai 10 tahun sebelumnya ke 
dalam suatu program yang lebih modern dan bersifat cost-effective. Dengan 
mengkombinasikan back school, evaluasi terapi fisik dan penggunaan antigravitasi 
yang intermitten dari pembebanan spinal, recana ditujukan agar pasien dalam 5 hari 
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program rawat jalan dapat mempertahankan terapi secara independen, sama baiknya 
dengan mempertahankan dalam waktu panjang kesehatan punggung. 
 The Club ditujukan untuk mengurangi perasaan cemas, isolasi dan ketakutan 
pasien-pasien setelah rawat inap dan menggantikan perasaan itu dengan perasaan 
persahabatan dan membantu diri sendiri menuju keadaan yang sehat. Seluruh 
partisipan Club pernah mempunyai riwayat nyeri pinggang yang berhubungan dengan 
berbagai derajat ketidakmampuan. 
 Partisipan kelompok ini bergabung dalam kelompok kecil terdiri dari 6 hingga 
10 orang pasien. Pada setiap kelompok ditekankan perlunya kepercayaan terhadap diri 
sendiri dan rasa tanggung jawab. Hal ini sering menjadi suatu kendala dalam 
penyesuaian pasien-pasien yang dahulu telah diajarkan untuk menjadi mandiri dan 
telah lama tidak diterapi. Pasien diberi semangat untuk merubah pola ketergantungan 
ini dengan menggantikannya dengan latihan yang telah disusun dan menghilangkan 
pembebanan intermiten pada tulang belakang. Repetisi merupakan suatu hal yang 
harus ditekankan dan setiap profesional pada program multidisiplin (dokter, perawat, 
terapis okupasional, terapis fisik, psikologis klinis, fisiologis latihan, dan ahli gizi) 
menjadi bagian dari program mandiri manajemen diri sendiri. 
 The Low Back Club telah terbukti sangat berhasil. Pada sampel sebanyak 21 
pasien hanya 9,5% yang memerlukan tambahan terapi. Daftar pertanyaan yang 
diajukan pada anggota klub ini telah menunjukkan bahwa 84,6% berpikir bahwa 
meraka telah mempunyai hasil yang baik berdasarkan pada skala nyeri, penilaian 
fungsional, level aktivitas, kembali ke pekerjaannya dan opini pasien. 
 Pada saat ini model The Low Back Club telah berkembang menjadi suatu 
program komprehensif untuk industri. Dalam melakukan hal ini, penekanan utama 
ditujukan pada pengindentifikasian pekerja yang cedera dan mengatur masuknya 
mereka ke dalam Club dalam waktu 24 hingga 48 jam setelah cedera akut. Tujuannya 
adalah untuk mengembalikan seseorang yang intak secara neurologis kembali bekerja 
dalam hitungan hari. Tujuan utama ini adalah untuk memperjelas dari masuknya 
pekerja kedalam sistem kompensasi pekerja dan untuk menghindari banyaknya waktu 
yang terbuang  dari pekerjaan. 
 
VIII.Rangkuman 
 
 Sebagai rangkuman, back school merupakan cara yang efektif untuk mendidik 
pasien dengan low back pain akut ataupun kronis. Back School mempunyai sedikit 
dampak ketika dilakukan sebagai terapi tunggal, program ini akan berhasil ketika 
dikombinasikan dengan terapi yang lainnya untuk kondisi low back pain. Back school 
dapat diberikan setelah episode nyeri pasien atau sebagai salah satu komponen 
program terapi. Informasi yang diberikan haruslah dapat diterima untuk kebutuhan 
partisipan. Seluruh staff pelatihan ini haruslan konsisten dalam memberikan informasi 
pada pasien.  

Pasien yang menderita low back pain seharusnya menjalani program back 
school (program edukasi tulang belakang) sedini mungkin pada terapinya. Hal ini 
bermanfaat untuk membantu sejumlah besar pasien berderajat patologi ringan saat 
pasien pulih dari operasi besar.   
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