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BAB III 

KERANGKA PIKIR, KONSEP DAN HIPOTESIS 

A. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian pustaka, maka dengan ini 

kerangka berpikir yang dapat di susun adalah sebagai berikut: Punggung merupakan 

bagian belakang tubuh yang cukup penting pada susunan tubuh manusia dikarekan 

punggung merupakan tumpuan tubuh ketika duduk. Duduk memerlukan lebih sedikit 

energi dari pada saat berdiri, karena hal ini dapat mengurangi banyaknya beban otot 

statis pada kaki. Namun ketika duduk maka akan meningkatkan tekanan pada tulang 

belakang yang mana akan menimbulkan masalah pada bagian punggung.  

Sikap kerja (duduk) yang tidak ergonomis (tidak alamiah) selama bekerja 

menyebabkan nyeri punggung bawah. Posisi duduk baik tegak maupun membungkuk 

menyebabkan otot-otot erektor spine lebih sering berkontraksi sehingga lebih cepat 

terjadi ketegangan yang berlebihan sehingga menimbulkan Low back pain. Low back 

pain adalah suatu sindroma nyeri yang terjadi pada regio punggung bagian bawah 

yang merupakan akibat dari berbagai sebab. Gangguan ini paling banyak ditemukan 

di tempat kerja, terutama pada mereka yang beraktivitas dengan posisi tubuh yang 

salah. 

Low back pain dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal seperti: 

umur, jenis kelamin, status antropometri, pekerjaan, masa kerja, posisi kerja, dan 

duduk lama. 

 Berdasarkan uraian data yang telah di jelaskan tersebut, maka kerangka 

konsep yang dapat disusun sebagai berikut: 
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B. Kerangka Konsep  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

: Diteliti 

: Tidak Diteliti  

C. Hipotesis 

H0: Tidak Ada Perbedaan Efektivitas Pemberian William Flexion Exercise dengan 

Post Isometric Relaxation Technique Terhadap Penurunan Nyeri pada Low Back 

Pain Myogenic di Karyawan Bank. 

H1: Ada Perbedaan Efektivitas Pemberian William Flexion Exercise dengan Post 

Isometric Relaxation Technique Terhadap Penurunan Nyeri pada Low Back Pain 

Myogenic di Karyawan Bank 

Overuse pada Otot Erector 

Spine  

Ketegangan Otot 

Spasme Otot Erector Spine 

 

Nyeri Aktivitas 

Functional 

Terganggu 

Post Isometric Relaxation 

Technique 

 

Karyawan Bank 

BSK 

 

Bekerja dengan  posisi 

atau duduk dalam waktu 

lama (cenderung statis) 

>4 jam. 

LGS Turun 

William Flexion Exercise 

 

 

Inhibitory golgi tendon 

reflek untuk mencegah 

kontraksi berlebihan otot 

dan menyebabkan relaksasi 

otot  

 

 

Streching otot menyebabkan 

pemanjangan pada struktur 

muscle fiber sehingga 

spasme otot dapat  

berkurang. 

Non Spesifik Spesifik 

Myogenic 

Low Back Pain 


