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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Aktivitas fisik adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kesehatan 

yang meliputi semua gerakan tubuh, pekerjaan, rekreasi, kegiatan sehari-hari, 

kegiatan pada hari libur atau waktu senggang sehingga dapat membuat diskus 

tulang belakang menjadi sehat, dimana gerakan-gerakan yang terjadi dapat 

membantu pertukaran cairan dan nutrisi dalam diskus dan mencegah tekanan 

pada saraf ischiadicus. Aktivitas fisik yang tepat dapat membantu menjaga 

tubuh tetap dalam keadaan sehat dalam jangka waktu yang cukup panjang, 

selain itu juga dapat meningkatkan sirkulasi darah dan meningkatkan oksigen 

pada sel sehingga dapat mengurangi peningkatan asam laktat dan nyeri 

(Ambar, 2009). 

Pekerjaan yang biasanya dilakukan dengan cara mengangkat dan 

membawa beban berat setiap hari misalnya petani dapat menyebabkan tulang 

belakang akan terus mengalami penekanan sehingga lama kelamaan sikap 

dan postur tubuh akan mengalami perubahan, akibat dari kebiasaan yang 

dilakukan dengan bertumpu saat membawa beban berat, bekerja dalam waktu 

lama dengan sikap yang tidak benar atau tidak ergonomis dapat menyebabkan 

nyeri pada punggung bawah. Posisi tidak ergonomis yang dilakukaan saat 

berdiri dalam waktu lama dapat mempengaruhi terjadinya kelainan 

muskuloskeletal karena otot cenderung bekerja statis sehingga elastisitas 

jaringan akan berkurang dan tekanan pada otot akan meningkatkan rasa nyeri 

pada punggung bawah (Pratiwi, 2009). 
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Nyeri punggung bawah atau low back pain adalah gangguan 

muskuloskeletal yang disebabkan karena posisi yang tidak benar saat 

beraktivitas atau saat melakukan pekerjaan dengan posisi yang tidak 

ergonomis. Klasifikasi dari low back pain ada dua macam yaitu akut biasanya 

nyeri pada punggung bawah dirasakan kurang dari 12 minggu, sedangkan 

kronis dirasakan sekitar 3 bulan (Rogers, 2006). Low back pain biasa ditandai 

dengan nyeri bawah costae hingga lipatan gluteus dengan atau tanpa nyeri 

menjalar dan sebagian orang dewasa pernah mengalami nyeri pada punggun 

bawah (Meliala dan Pinzon, 2004).  

Prevalensi low back pain yang terjadi antara negara berkembang dan 

negara maju tidak ada bedanya, diperkirakan 60-85% dari seluruh masyarakat 

didunia pernah mengalami nyeri punggung bawah (Elders dan Burdoff, 

2003). Di Indonesia penelitian yang dilakukan oleh persatuan dokter saraf 

Indonesia pada tahun 2002 di 14 kota ditemukan hasil sebanyak 18,1% 

mengalami nyeri punggung bawah (Nurrahman, 2016). Lebih dari 70% 

semua orang semasa hidupnya pernah mengalami low back pain dan puncak 

kejadian rata-rata pada umur 35-55 tahun (Rahmaniyah dalam Putri, 2014). 

Faktor penyebab terjadinya low back pain ringan karena posisi tubuh 

yang salah dalam melakukan aktivitas sehari-hari, berat biasanya disebabkan 

oleh keganasan (tumor, kanker, dll) dan yang sering terjadi adalah low back 

pain myogenic disebabkan karena struktur anatomi normal yang digunakan 

secara berlebihan sehingga terjadi strain pada otot, tendon dan ligament 

(Borenstein dan Wiesel, 2004). 

Low back pain myogenic dapat mengakibatkan nyeri yang 

dikarenakan adanya spasme otot, jika spasme dibiarkan maka pembuluh 
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darah akan mengalami vasokontriksi, sehingga penderita akan menghindari 

gerakan yang akan menimbulkan nyeri. Pada usia 45-60 tahun adalah puncak 

dari nyeri yang dirasakan pada punggung bawah (Meliala, 2004). 

Low back pain yang dibiarkan dan tidak segera ditangani maka akan 

menyebabkan otot mengalami kontraktur, pemendekan pada otot iliopsoas 

yang akan mengakibatkan terjadinya keterbatasan saat melakukan flexi hip 

sehingga hip cenderung hiperekstensi,  lumbal mengkompensasi dengan 

postur menjadi hiperlordosis. Atrofi dapat terjadi dan menyebabkan 

penurunan kekuatan otot, hal ini dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas 

fungsional (Hills, 2006). 

Myofascial release adalah tehnik yang berupa kontrol dan berfokus 

pada tekanan, yang bertujuan untuk merenggangkan atau memanjangkan 

struktur myofascial dan otot sehingga terjadinya pelepasan adhesion atau 

perlengketan, mengurangi nyeri dengan teori gate control, memulihkan 

kwalitas cairan pelumas dari jaringan fascia, mobilitas jaringan dan fungsi 

normal pada sendi (Riggs dan Grant, 2009). Myofascial release juga dapat 

mengembalikan panjang dan kesehatan dari jaringan ikat, nyeri dapat 

diturunkan dengan tekanan, tekanan yang lambat dan berkelanjutan dapat 

diterapkan untuk jaringan fascia (Ajimsha, 2011). 

Core stability exercise adalah latihan untuk mengaktifasi otot–otot 

trunk (core) yang terdiri dari 4 grup otot yaitu : otot transversus abdominis, 

otot multifidus, otot diafragma dan otot-otot dasar panggul, keempat grup 

otot ini akan berkontraksi secara bersamaan untuk mempertahankan 

kestabilan posisi dar vertebrae. Penguatan yang terjadi pada grup otot ini 

akan mengurangi gejala dari low back pain dan meningkatkan aktifitas 
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fungsional. Fungsi utama dari core adalah untuk memelihara postur tubuh 

(Brandon dan Raphael, 2009). Pasien low back pain lebih menguntungkan 

jika sejak awal diberikan core stability exercise secara berulang untuk 

mencegah ketidakstabilan otot trunk. Core stability exercise dapat 

meningkatkan kemampuan neuromuscular dalam mengontrol dan melindungi 

tulang belakang dari cidera dan meningkatkan kontrol dari lumbopelvic 

(Lawrence, 2013). 

Hasil observasi singkat yang dilakukan oleh peneliti pada orang yang 

berprofesi sebagai petani sayur didesa Ngroto mengeluhkan sering terjadi 

nyeri pada daerah punggung bawah setelah melakukan kegiatan bertani. 

Dalam mengatasi keluhan nyeri tersebut biasanya ketika nyeri muncul 

mereka membawa ketempat pijat atau hanya diberi balsam dan ada yang 

hanya dibiarkan saja sampai nyeri menghilang dengan sendirinya. Adapun 

tindakan fisioterapi yang akan dilakukan oleh peneliti adalah memberikan 

intervensi berupa kombinasi myofascial release dengan core stability 

exercise. 

Berdasarkan dari penjelasan dan latar belakang yang telah dipaparkan 

diatas serta mengingat pentingnya memperhatikan gejala nyeri yang 

dikarenakan oleh low back pain myogenic, maka hal ini menjadi ketertarikan 

bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang “pengaruh kombinasi 

myofascial release dengan core stability exercise terhadap penurunan nyeri 

low back pain myogenic pada kelompok tani desa Ngroto”. 
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh kombinasi myofascial release dengan core 

stability exercise terhadap penurunan nyeri low back pain myogenic pada 

kelompok tani desa Ngroto? 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh kombinasi myofascial release dengan core 

stability exercise terhadap penurunan nyeri low back pain myogenic pada 

kelompok tani desa Ngroto. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi penurunan nyeri sebelum diberi intervensi 

kombinasi myofascial release dengan core stability exercise. 

b. Mengidentifikasi penurunan nyeri sesudah diberi intervensi kombinasi 

myofascial release dengan core stability exercise. 

c. Menganalisis pengaruh kombinasi myofascial release dengan core 

stability exercise terhadap penurunan nyeri antara sebelum dan 

sesudah diberikan intervensi. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Peneliti 

Mengetahui, memahami dan menambah pengetahuan tentang proses 

terjadinya low back pain myogenic secara lebih mendalam. 

2. Lokasi Penelitian 

Memberikan pengetahuan dan edukasi pada lingkungan sekitar 

tentang low back pain myogenic khususnya pada kelompok tani desa 

Ngroto. 
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3. Institusi Hasil Penelitian 

Sebagai referensi tambahan dalam penanganan kasus low back pain 

myogenic dan mengambangkan teknologi fisioterapi untuk penanganan 

low back pain myogenic serta menambah pengetahuan ilmiah dalam 

pendidikan secara umum untuk meningkatkan perkembangan ilmu 

pengetahuan di Indonesia. 

E. Keaslian Penelitian 

No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Analisa 

Penelitian 

1. Sitepu, et 

al 

(2015) 

Faktor-faktor yang 

berhubungan 

dengan keluhan 

low back pain 

pada petani jeruk 

di Desa Dokan 

Kecamatan Merek 

Kabupaten Karo  

32 responden 

diambil dengan 

kriteria tertentu 

terdiri dari 16 

perempuan dan 16 

laki-laki, hasilnya 

didapat dengan 

wawancara 

menggunakan 

kuisioner nordic 

body map.  

Kesimpulan faktor 

pekerjaan yang 

berhubungan dengan 

keluhan low back 

pain adalah jenis 

pekerjaan 

mengangkat dan 

menyemprot. Faktor 

yang mempengaruhi 

adalah masa kerja, 

jenis kelamin dan 

kebiasaan merokok. 

Quantitative 

dengan cross 

sectional 

design 

2. Paramita, 

et al 

(2015) 

Core stability 

exercise lebih baik 

untuk 

meningkatkan 

aktivitas 

fungsional 

daripada Wiliam 

flexion exercise 

pada pasien nyeri 

punggung bawah 

myogenic 

28 pasien yang 

memenuhi kriteria 

peneliti dibagi 

menjadi 2 kelompok, 

kelompok perlakuan 

diberi SWD dan Core 

stability exercise 3x 

perminggu dan 

kontrol diberikan 

SWD dan Wiliam 

flexion exercise 3x 

Quasi 

experimental 

design dengan 

pretest and 

postest 

control group 

design. 
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perminggu.Terjadi 

penurunan skor ODI 

pada kelompok I dan 

II, nilai selisih ODI 

kelompok I 28,86% 

sedangkan ODI 

kelompok II 15,14%. 

Dapat disimpulkan 

bahwa core stability 

exercise lebih 

meningkatkan 

aktivitas fungsional 

daripada wiliam 

flexion exercise pada 

pasien nyeri 

punggung bawah 

myogenic 

  

3. Wong, et 

al (2012) 

A meta- Analysis 

of core stability 

exercise versus 

general exercise 

for chronic low 

back pain 

Dari 28  uji coba 

yang relevan, total 5 

uji coba yang 

melibatkan 414 

peserta. Pooling 

menyatakan bahwa 

core stability 

exercise lebih baik 

daripada General 

exercise untuk 

mengurangi nyeri. 

Randomized 

controlled 

trial (review) 

4. Ellythy 

(20110 

Effectiveness of 

myofascial release 

technique in 

management of 

patient with 

chronic low back 

pain 

40 responden dibagi 

menjadi 2 kelompok 

dengan kisaran umur 

30-56 tahun dengan 

low back pain lebih 

dari 3 bulan. Grup 

kontrol terdiri dari 20 

sampel diberikan 

intervensi berupa 

program spesifik 

fisioterapi yang 

dilakukan 3x per 

minggu selama 4 

minggu. Grup 

eksperimen diberikan 

intervensi berupa 

myofascial release 

dilakukan 3x 

perminggu selama 4 

minggu. 

Kesimpulan 

Quasi 

Eksperimental 
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myofascial release 

efektiv untuk 

mengurangi nyeri 

dan keterbatasan 

fungsional pada low 

back pain chronic. 

 

5. Amila, et 

al (2016) 

Myofascial release 

increase 

effectiveness in 

management of 

chronic low back 

pain 

80 orang sebagai 

sampel dibagi 

menjadi 2 kelompok 

dengan kisaran usia 

20-40 tahun dan 

menderita low back 

pain lebih dari 3 

bulan. Kelompok 

kontrol diberikan 

myofascial release 

dan back exercise 

dan kelompok 

eksperimen diberikan 

sham myofascial 

release dilakukan 3x 

per minggu selama 8 

minggu. 

Kesimpulan kedua 

kelompok memiliki 

pengaruh terhadap 

penurunan nyeri 

pada chronic low 

back pain 

Quasi 

experimental 

dengan 

pretest and 

postest group 

control design 

 

 


