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BAB I 

   PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pengertian sehat menurut World Health Organization (WHO) adalah 

suatu keadaan kondisi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial yang merupakan 

satu kesatuan dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Definisi 

kesehatan menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 adalah “keadaan 

sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan 

setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi” (UU No. 36 

tahun 2009). Salah satu  pekerjaan yang mempunyai risiko tinggi yaitu sektor 

pertanian. Dilihat dari cara penggunaan teknologi, lingkungan yang kadang 

ekstrim dan pengelolahan lahan didaerah yang tertinggal juga berpengaruh 

dalam keselamatan dan kesehatan petani. Pekerjaan yang rentan terkena nyeri 

punggung bawah yaitu petani dari pada pekerjaan lain yang tidak terlalu berat 

beban kerjanya (Wally et al, 2011).  

Faktor yang dapat mempengaruhi nyeri punggung bawah dapat 

dikelompokan berdasarkan pekerjaan dan individu, yang termasuk dalam 

pekerjaan yaitu bagaimana cara, sikap dan masa kerjanya. Yang termasuk 

dalam faktor individu yaitu umur, IMT, dan aktivitasnya (Samara, et al, 2005 

dalam Novitasari, 2016). Pekerjaan dengan beban berlebih seperti petani dapat 

memicu tulang belakang mengalami penekanan yang berlebih sehingga lama 

kelamaan sikap tubuh akan berubah sehingga otot daerah punggung bekerja 

lebih berat dan menyebabkan spasme sehingga bisa menyebabkan nyeri 

punggung bawah (Pratiwi, 2009 dalam Winarti et al, 2015). 
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Hampir 80% penduduk di negara industri pernah mengalami nyeri 

punggung bawah. Di Amerika Serikat prevalensinya dalam setahun antara 

15%-20%, sedangkan berdasarkan kunjungan pasien yang baru ke dokter 

sebanyak 14,3%. Di perkirakan sebanyak 40% penduduk Jawa Tengah berusia 

65 tahun pernah menderita nyeri punggung, laki-laki sebanyak 18,2% dan 

wanita sebanyak 13,6%. Prevalensi ini bisa meningkat sekitar 3%-17% sesuai 

dengan meningkatknya usia dan berdasarkan kunjungan pasien kebeberapa 

rumah sakit di Indonesia (Sari, 2013). 

 Ada beberapa macam Penanganan Fisioterapi pada kasus NPB yaitu 

short wave diathermy (SWD), Transcutaneus Electrical Nerve 

Stimulation(TENS) dan terapi latihan diantaranya Core Stability Excercise, 

William’s Flexion Excercise, Mc Kenzie Exercise, Back exercise dan masih 

banyak metode latihan untuk permasalahan nyeri punggung bawah. Dari 

beberapa penanganan fisioterapi bertujuan untuk mengurangi nyeri dan 

merileksasikan, tetapi modalitas untuk meningkatkan aktivitas fungsional 

belum ada yang lebih tepat (Pramita, 2014). 

Dalam dunia kesehatan khususnya fisioterapi ada beberapa bentuk 

latihan khusus yaitu core stability exercise yang tujuannya untuk           

mengurangi keluhan nyeri punggung bawah dan untuk mengontrol posisi dan 

gerak dari trunk hingga pelvic yang digunakan saat melakukan gerakan secara 

optimal (Irfan, 2010). Menurut Brandon dan Raphael (2009) core ini bertujuan 

untuk melatih otot-otot punggung dan abdomen. Program latihan ini     berupa 

core strengthning and endurance (inti kekuatan dan ketahanan) latihan ini 

sangat baik untuk mencegah terjadinya cedera terutama dalam peningkatan  

aktivitas fungsional. Otot yang lemah atau tidak seimbang dapat 
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mengakibatkan adanya rasa sakit di daerah punggung bawah sehingga tujuan 

dari latihan core ini juga untuk memelihara postur tubuh agar otot inti tidak 

mengalami kelemahan (Pramita, 2014 ).  

Myofascial release merupakan terapi untuk meregangkan fasia dan 

melepaskan perlengketan lapisan dalam dari fascia. Terapi ini sangat efektif 

untuk membantu merileksasikan, menghilangkan nyeri dan memperbaiki 

aktivitas ADL. Terapi ini dilakukan dengan peregangan pada otot yang 

mengalami ketegangan (Arun, 2014). 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan 

pada tanggal 18 november 2017 tepatnya di Desa Torongrejo terdapat 10 

kelompok tani dengan 3 kelompok tani wanita dan 7 kelompok tani laki-laki, 

setiap kelompok tani  terdiri dari 30 hingga 50 orang anggota. Hasil wawancara 

dengan 12 orang petani, 7 orang diantaranya pernah mengalami nyeri 

punggung yang disebaban karena aktivitas yang dilakukan.  

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul  Perbandingan Efektivitas Myofascial Release dan Core Stability 

Exercise terhadap Penurunan Nyeri Punggung Bawah pada Petani Sayur di 

Desa Torongrejo. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah perbandingan efektivitas myofascial release dan core 

stability exercise terhadap penurunan nyeri punggung bawah pada petani sayur 

di Desa Torongrejo? 
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C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbandingan efektifitas myofascial release dan core stability 

exercise terhadap penurunan nyeri punggung bawah pada petani sayur di 

Desa Torongrejo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi apakah ada pengaruh terapi myofascial release 

terhadap penurunan nyeri punggung bawah pada petani sayur di Desa 

Torongrejo  

b. Mengidentifikasi apakah ada pengaruh core stability exercise terhadap 

penurunan nyeri punggung bawah pada petani sayur di Desa 

Torongrejo  

c. Menganalisa efektivitas myofascial release dan core stability exercise 

terhadap penurunan nyeri punggung bawah pada petani sayur di Desa 

Torongrejo. 

D. Manfaat  

1. Bagi  Peneliti 

Menambah wawasan bagi peneliti dalam penerapan mata kuliah 

metodologi riset, K3 dan manajemen fisioterapi Muskuloskeletal 

khususnya dalam penelitian tentang perbandingan efektivitas myofascial 

release dan core stability exercise pada petani sayur di Desa Torongrejo. 

2. Bagi lokasi peneliti 

 Memberikan edukasi dengan penanganan yang efektif dalam 

penurunan nyeri punggung bawah dengan pemberian myofascial release 

dan core stability exercise pada petani sayur di Desa Torongrejo. 
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3. Bagi institusi 

  Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan merekomendasi 

tenaga kesehatan untuk mengurangi nyeri punggung bawah dengan 

intervensi myofascial release dan core stability exercise 

E. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian dilakukan oleh Indah Paramita (2014) dengan judul Core Stability 

Exercise lebih baik Meningkatkan Aktivitas Fungsional dari Pada William 

Flexion Exercise pada Pasien Nyeri Punggung Bawah Miogenik. Hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa core stability exercise lebih 

meningkatkan aktivitas fungsional dari pada william’s flexion exercise pada 

pasien nyeri punggung bawah miogenik. Perbedaan penelitian sebelumnya 

dengan penelitian ini yaitu di perlakuannya, pada penelitian ini menggunakan 

myofascial release dan core stability exercise terhadap penurunan nyeri 

punggung bawah. 

2. Penelitian dilakukan oleh Devi Novitasari (2016) dengan judul Perbedaan 

Penambahan Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) pada 

Core Stability Exercise Terhadap Penurunan Nyeri Punggung Bawah (NPB) 

Non-spesifik. Hasil dari penelitian ini Ada perbedaan penambahan TENS 

pada Core Stability Exercise terhadap penurunan Nyeri Punggung Bawah 

Non spesifik. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu di 

perlakuannya, pada penelitian ini menggunakan myofascial release dan core 

stability exercise terhadap penurunan nyeri punggung bawah. 

3.  Penelitin dilakukan oleh Evi Winarti (2015) dengan judul Hubungan 

Aktivitas Fisik dengan Kejadian Nyeri Punggung  Bawah pada Petani di 

Wilayah Kerja Puskesmas Sumowono Kabupaten Semarang. Hasil dari 
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penelitian ini Ada hubungan aktivitas fisik dengan kejadian nyeri punggung 

bawah pada petani di Wilayah Kerja Puskesmas Sumowono Kabupaten 

Semarang. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu 

observasi saja hubungan aktivitas fisik kejadian LBP, sedangkan penelitian 

ini menggunakan perlakuan myofascial release dan core stability exercise 

terhadap penurunan nyeri punggung bawah.  

4. Penelitian dilakukan oleh Dr. B. Arun dengan judul Effect of myofascial 

release therapy on pain related disability, quality of sleep and depression in 

older adults with chronic low back pain. Hasil dari penelitian ini ada 

peningkatan setelah dilakukan myofascial release terhadap kualitas tidur dan 

depresi pada penderita low back pain chronic. Perbedaan penelitian 

sebelumnya dengan penelitian ini yaitu di pengukurannya seperti nyeri, 

kualitas tidur dan depresi dengan LBP sedangkan penelitian ini hanya 

mengukur nyeri saja.  

5. Penelitian dilakukan oleh Wahyu Nurma Sari (2013) dengan judul 

Hubungan antara Sikap Kerja Duduk dengan Keluhan Subyektif  Nyeri 

Punggung Bawah pada Pekerja Pembuat Terasi Di Tambakrejo Tanjung 

Mas Semarang. Hasil dari penelitian ini ada hubungan antara sikap kerja 

duduk dengn keluhan nyeri punggung bawah. Perbedaan penelitian 

sebelumnya dengan penelitian ini yaitu observasi saja hubungan sikap kerja 

duduk dengan  
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kejadian NPB, sedangkan penelitian ini menggunakan perlakuan 

myofascial release dan core stability exercise terhadap penurunan nyeri 

punggung bawah. 

 

 

 

 


