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ABSTRAK

Pendahuluan: Sindrom piriformis adalah kondisi klinis akibat entrapment saraf siatik pada level tuberositas iskium. Penatalaksanaan 
kasus ini bervariasi, dari perawatan konservatif hingga intervensi nyeri atau pembedahan. Dry needling dan aplikasi taping adalah 
metode yang dapat digunakan sebagai opsi untuk mengobati berbagai defisit muskuloskeletal dan neuromuskuler. Kasus: Terdapat 
dua kasus, seorang laki-laki 47 tahun dan wanita 54 tahun, datang dengan keluhan nyeri pada bokong yang memberat dengan posisi 
duduk lama. Nyeri dirasakan menjalar ke kedua tungkai. Diagnosis dievaluasi menggunakan 4 tes pemeriksaan fisik, yaitu tes Laseque, 
tes Flexion, Adduction, and Internal Rotation (FAIR), tes Freiberg, dan tes Beatty. Intensitas nyeri diukur dengan Numeric Rating 
Scale (NRS). Skala nyeri dievaluasi sebelum tindakan, 15 menit kemudian dan 1 minggu setelah tindakan. Keluaran yang didapat dari 
laporan kasus ini adalah perbaikan pada derajat nyeri pasien segera setelah tindakan dan bertahan hingga 1 minggu setelahnya. Hal 
ini menunjukkan bahwa dry needling dan aplikasi taping cukup efektif untuk memperbaiki nyeri. Modulasi nyeri melalui gate control 
theory adalah salah satu penjelasan dari perbaikan nyeri yang terjadi. Kesimpulan: Dry needling dan aplikasi taping memberikan 
hasil yang cukup menjanjikan pada kasus sindrom piriformis. Keluhan dan gejala klinis dari sindroma piriformis juga tidak didapatkan 
lagi pada evaluasi 1 minggu paska tindakan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk membuktikan signifikansinya.

Kata kunci: Aplikasi Taping, Dry Needling, Sindrom Piriformis

ABSTRACT

Introduction: Piriformis syndrome is a clinical condition of sciatic nerve entrapment at the level of the ischial tuberosity. The 
management of this case varies from conservative treatment to pain intervention or surgery. Dry needling and taping application are 
methods that have recently emerged as viable option to treat various musculoskeletal and neuromuscular deficit. Case: There were 
2 patients, male 47 years old and female, 54 years old who came with buttock pain, aggravated with long sitting. The pain radiated 
to lower extremity. The diagnosis was evaluated using 4 physical examination test, Laseque test, Flexion, Adduction, and Internal 
Rotation (FAIR) test, Freiberg test, and Beatty test. To measure pain intensity, Numeric Rating Scale (NRS) was used. Pain scale 
was obtained before taping application, 5 minutes, and 1 week after treatment. The outcomes of this case report were immediate 
improvement following dry needling and taping application and at one week follow up. These findings suggest that dry needling and 
taping application are effective in relieving pain. Pain modulation via the gate control theory is one probable explanation for reduced 
pain observed. Conclusion: Dry needling and taping application have brought promising result in these cases of piriformis syndrome. 
Evaluation one week after also showed negative sign and symptom. But yet, further research is needed to prove the significance.
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PENDAHULUAN

Sindrom piriformis adalah kondisi klinis dari jebakan 
saraf siatik pada tingkat tuberositas iskia. Terdapat beberapa 
faktor yang berpotensi berkontribusi terhadap sindrom 
piriformis, namun presentasi klinisnya cukup konsisten, 

yaitu pasien sering mengeluhkan nyeri di daerah gluteus/
bokong yang dirasakan seperti “tajam”, terbakar, atau 
menjalar ke bagian belakang tungkai (“sciatic”-like pain). 
Rasa kebas atau baal di bokong dan sensasi kesemutan di 
sepanjang distribusi saraf siatik juga pada umumnya terjadi 
pada kasus ini.1



151Deby Wahyuning Hadi dan Fadil: Perbaikan Intensitas Nyeri Paska Dry Needling

Saraf siatik berjalan berdekatan dengan otot piriformis, 
yang berfungsi sebagai rotator eksternal panggul. Setiap 
kali otot piriformis teriritasi atau meradang, maka 
akan dapat mempengaruhi saraf siatik, yang kemudian 
mengakibatkan munculnya keluhan “sciatic-like pain”. 
Diagnosis sindrom piriformis tidak mudah dan didasarkan 
pada riwayat anamnesis dan presentasi klinis. Kondisi lain 
yang juga dapat memiliki gejala seperti sindrom piriformis 
termasuk stenosis kanal lumbar, peradangan diskus, atau 
kasus dengan masalah pada panggul.2,3

Penatalaksanaan kasus ini bervariasi mulai dari 
perawatan konservatif hingga intervensi nyeri atau 
pembedahan.4 Dry needling dan aplikasi taping adalah 
metode yang dapat digunakan sebagai opsi untuk mengobati 
berbagai defisit muskuloskeletal dan neuromuskuler.1 

Studi oleh Jamaly menunjukkan bahwa penggunaan dry 
needling bersama modalitas fisioterapi dan peregangan 
memiliki hasil yang sangat bagus terhadap perbaikan segera 
dari derajat nyeri dan range of motion (ROM) pada kasus 
sindrom piriformis.5

Aplikasi taping juga merupakan salah satu modalitas 
terapi untuk nyeri miofasial. Mekanisme pastinya belum 
diketahui, namun ada beberapa studi yang menunjukkan 
bahwa taping dapat meningkatkan sirkulasi darah dan 
aliran limfa serta meningkatkan mobilitas jaringan dan 
kecepatan penyembuhan. Data tersebut membuktikan 
bahwa taping dapat bermanfaat untuk menangani masalah 
muskuloskeletal.6

KASUS

Terdapat dua kasus, seorang laki-laki 47 tahun dan 
wanita 54 tahun, datang dengan keluhan nyeri pada bokong 
yang memberat dengan posisi duduk lama. Nyeri dirasakan 
menjalar ke kedua tungkai. Sensasi kesemutan tidak 
dirasakan oleh pasien. Diagnosis dievaluasi menggunakan 
4 tes pemeriksaan fisik, yaitu tes Laseque, tes Flexion, 
Adduction, and Internal Rotation (FAIR), tes Freiberg, 
dan tes Beatty.

Tes Laseque

Tes Laseque dilakukan dengan posisi pasien berbaring, 
kedua tungkai ekstensi. Lalu pemeriksa mengangkat 
tungkai pada sisi yang nyeri hingga mencapai posisi fleksi 
panggul 90º lalu pasien diminta untuk memfleksikan 
lututnya. Hasil tes positif bila pasien merasakan nyeri pada 
area otot piriformis.7

Tes FAIR

Tes FAIR dilakukan dengan pasien dalam posisi 
terlentang, dengan sisi yang terpengaruh ke atas, pinggul 
tertekuk ke sudut 60º, dan lutut tertekuk ke sudut 60º 
hingga 90º. Pemeriksa menstabilkan panggul sambil 
menggerakkan pasien untuk rotasi internal dan adduksi 
panggul dengan memberikan tekanan pada lutut ke arah 

meja pemeriksaan. Hasil tes positif jika rasa nyeri atau 
gejala siatik muncul.8

Tes Freiberg

Nyeri yang ditimbulkan pada rotasi internal dari 
panggul dengan lutut fleksi pasif menunjukkan hasil yang 
positif.8

Beatty Test

Pasien berbaring miring dengan sisi yang sehat di 
bawah, lalu diminta untuk mengangkat dan menahan 
tungkai sisi yang sakit sekitar 4 inci dari meja pemeriksaan. 
Hasil tes positif ditunjukkan oleh nyeri bokong.9

Kedua pasien memiliki hasil yang positif pada keempat 
tes. Pemeriksa juga mendapatkan trigger point pada otot 
piriformis dari pemeriksaan fisik. Intensitas nyeri diukur 
menggunakan Numeric Rating Scale (NRS). Skor 0 sesuai 
dengan “tanpa rasa nyeri sama sekali” dan skor 10 untuk 
“rasa nyeri terburuk yang bisa dibayangkan”. Evaluasi 
intensitas nyeri dilakukan sebelum tindakan, 15 menit 
setelah tindakan, dan satu minggu kemudian. Skor NRS 
pasien yang pertama sebelum tindakan 8 lalu setelah 15 
menit paska tindakan menjadi 4. Pasien kedua memiliki 
skor NRS 7 sebelum tindakan dan turun menjadi 4 seperti 
pasien pertama. Pasien diminta untuk membiarkan tapes 
tetap menempel setidaknya selama 3 hari, terkecuali terjadi 
reaksi alergi. Evaluasi satu minggu setelah tindakan pada 
kedua pasien menunjukkan tidak ada gejala dan tanda dari 
sindrom piriformis dengan skor NRS 0.

Dry Needling

Dry Needling dilakukan pada otot piriformis sebanyak 
satu sesi. Jarum diinsersikan secara vertical dengan sudut 
90º ke dalam otot piriformis setelah sebelumnya pemeriksa 
memetakan otot tersebut berdasarkan sesuai origo (sacrum 
di S2-S4) dan insersionya (trokanter mayor) dengan pasien 
dalam posisi tengkurap. Jarum yang digunakan adalah 
jarum dengan diameter 0,25 mm dan panjang 60 mm 
dengan menggunakan metode manipulasi“to and fro” untuk 
membangkitkan local twitch response (LTR).7

Aplikasi Taping 

Pemasangan tapes pada otot yang bekerja berlebihan 
adalah dengan cara memasang pada insersio menuju ke 
origo untuk menghambat fungsi otot. Aplikasi seperti ini 
menggunakan regangan yang sangat ringan atau ringan, 
yaitu 15% hingga 25%. Aplikasi insersio ke origo memiliki 
prinsip “kurang adalah lebih baik”. Pemasangan dengan 
regangan yang berlebihan tidak akan meningkatkan 
manfaatnya justru akan mengurangi hasil yang diharapkan. 
Aplikasi taping untuk otot piriformis bisa menggunakan 
bentuk “Y” maupun “I”. Pasien diposisikan pada fleksi 
panggul dan adduksi. Bila menggunakan bentuk “I”, maka 
tapes dipasang dengan pangkal diletakkan pada trokanter 
mayor dan ujungnya diarahkan menuju sakrum.10
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PEMBAHASAN

Hasil laporan kasus ini menunjukkan bahwa terdapat 
perbaikan segera setelah dry needling dan aplikasi taping 
dan bertahan hingga satu minggu setelah tindakan pada 
pasien dengan sindrom piriformis disertai trigger point. 
Temuan ini menunjukkan bahwa dry needling dan aplikasi 
taping cukup baik untuk memperbaiki nyeri. 

Dry needling telah diketahui memiliki dampak terhadap 
nyeri dengan mempengaruhi lingkungan biokimia dan aliran 
darah setempat di sekitar myofascial trigger points (MTrPs). 
Dry needling mengaktivasi interneuron enkefalinergik di 
kornu dorsalis medula spinalis sehingga dapat mengurangi 
nyeri. Dengan kata lain, dry needling dapat menurunkan 
kekakuan otot serta mengaktivasi sistem kontrol inhibisi. 
Terdapat satu studi yang mengatakan bahwa dry needling 
dapat secara signifikan menurunkan konsentrasi substansi 
P dan peptida yang terkait kalsitonin. Mekanisme lain dari 
dry needling yaitu insersi jarum ke dalam jaringan dan 
trigger point dapat meningkatkan sirkulasi jaringan di area 
tersebut. Hal ini dikonfirmasi oleh studi Cagnie dkk yang 
menunjukkan peningkatan sirkulasi dan saturasi di sekitar 
trigger point pada otot trapezius bagian superior dalam 15 
menit setelah jarum dilepas.5,11

Meskipun mekanisme yang mendasari efek taping masih 
belum jelas, ada beberapa kemungkinan alasan mengapa 
aplikasi taping meningkatkan fleksibilitas jaringan lunak. 
Ketika tapes diaplikasikan pada kulit, ia dapat mengangkat 
fasia dan jaringan lunak untuk menghasilkan ruang 
tambahan di bawah area yang terpasang tapes.10 Oleh 
karena itu, aplikasi taping dapat meluruskan kembali 
fungsi jaringan fasia dengan menormalkan tonus otot, serta 
peningkatan fleksibilitas jaringan lunak dan memperbaiki 
trigger point pada otot yang bermasalah. Modulasi nyeri 
melalui gate control theory adalah salah satu penjelasan 
yang mungkin untuk mendasari perbaikan nyeri yang 
terjadi. Ada juga spekulasi bahwa tapes menstimulasi 
jalur neuromuskuler dengan meningkatkan umpan balik 
aferen.12

Studi oleh Kalichman dkk mendapati bahwa aplikasi 
taping pada MTrPs dapat mencegah kenaikan sensitivitas 
(penurunan ambang nyeri tekan) segera setelah aplikasi 
dan mencegah sensitisasi lebih lanjut hingga 24 jam 
kemudian.6

Nyeri paska-tindakan adalah fenomena umum yang 
terjadi selama penanganan MTrPs. Hal tersebut merupakan 
salah satu efek samping utama yang terkait dengan prosedur 
MTrP, terutama yang sering adalah deep dry needling. 
Beberapa penelitian telah menelaah cara yang dapat 
mengurangi nyeri tersebut, yaitu dengan stimulasi saraf 
elektrik, spray dan regangan, dan kompresi iskemik.

Penelitian Kalichman dkk menunjukkan bahwa aplikasi 
taping dapat mencegah sensitisasi yang terjadi pada area 
yang tidak dilakukan tindakan terkait palpasi MTrPs dan 
evaluasi PPT, dengan demikian aplikasi taping tersebut 
mungkin dapat mencegah nyeri paska tindakan yang 
disebabkan oleh dry needling atau tindakan lainnya.6

KESIMPULAN

Dry needling dan aplikasi taping memberikan hasil yang 
cukup menjanjikan pada kasus sindrom piriformis. Keluhan 
dan gejala klinis dari sindroma piriformis juga tidak 
didapatkan lagi pada evaluasi 1 minggu paska tindakan. 
Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk membuktikan 
signifikansinya.
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LAMPIRAN

Gambar 1. Tes FAIR

Gambar 2. Dry Needling pada Otot Piriformis

Gambar 3. Aplikasi Tapping  pada Pasien


