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BAB III 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS 

A. Kerangka Teori

Nyeri punggung bawah (NPB) merupakan keluhan yang sering 

dijumpai. Nyeri yang dirasakan di daerah punggung bawah, dapat merupakan 

nyeri lokal maupun nyeri radikular atau keduanya (Mahadewa dan Maliawan, 

2009). Adapun yang dapat mempengaruhi kesehatan atau cedera punggung 

saat beraktivitas yaitu dari berat beban yang diangkat, cara atau posisi 

bagaimana mengangkat beban saat melakukan aktivitas (Effendi, 2007). Selain 

dari aktivitasnya yang mempengaruhi nyeri punggung yaitu umur, riwayat 

penyakit, dan indeks masa tubuh. Nyeri punggung biasanya terjadi pada petani 

dikarenakan gambaran fisik dari pekerjaan sebagai petani. Kebanyakan petani 

mengangkat beban yang berat dan bekerja dengan waktu yang lama (Jepsen et 

al, 2013).  

Ada beberapa macam Penanganan Fisioterapi pada kasus NPB salah 

satunya yaitu terapi latihan diantaranya myofascial release dan core stability 

exercise untuk permasalahan nyeri punggung bawah. Penanganan fisioterapi 

bertujuan untuk mengurangi nyeri dan merileksasikan (Pramita, 2014). 

Masalah yang paling sering dirasakan banyak orang yaitu nyeri punggung. 

Biasanya mereka mengeluhkan rasa sakit, tegangan, atau rasa kaku di bagian 

punggung. Nyeri ini dapat bertambah buruk dengan postur tubuh yang tidak 

sesuai pada saat duduk atau berdiri atau mengangkat barang yang terlalu berat 

(Huldani, 2012). 
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B. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

          : Tidak diteliti 

          :  Diteliti 

          : Hubungan 

          : Pengaruh  

    Bagan 3.1 Kerangka Konsep Penelitian 
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C.  Hipotesis  

Berdasarkan kerangka konsep tersebut, sehingga dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut :  

H0 : Tidak ada perbandingan efektivitas antara pemberian myofascial release 

dan core stability exercise terhadap penurunan nyeri punggung bawah pada 

petani sayur di Desa Torongrejo. 

H1 : Ada perbandingan efektivitas antara pemberian myofascial release dan 

core stability exercise terhadap penurunan nyeri punggung bawah pada petani 

sayur di Desa Torongrejo.  

 

 

 

 


