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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Lanjut Usia  

1. Definisi 

Lanjut usia merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan 

yang ditandai dengan penurunan kemampuan fungsi tubuh. Penurunan 

fungsi tubuh tersebut antara lain penurunan fungsi organ dan fungsi tubuh 

yang bersifat alamiah atau fisiologis. Pada lanjut usia akan mengalami 

beberapa penurunan fisiologi, antara lain yaitu penurunan sistem 

musculoskeletal, perubahan pada tulang, otot, sendi yang dapat 

mengakibatkan perubahan penampilan, kelemahan, dan lambatnya 

pergerakan (Pudjiastuti, 2003 dalam Novita, 2015). 

2. Batasan umur lanjut usia 

Menurut World Health Organization (WHO), usia lanjut dibagi 

menjadi empat kriteria berikut: usia pertengahan ialah 45-59 tahun, lanjut 

usia ialah 60-74 tahun, lanjut usia tua ialah 75-90 tahun, usia sangat tua 

ialah diatas 90 tahun. 

3. Proses Menua  

Menua atau  menjadi tua adalah suatu keadaan yang terjadi di 

dalam kehidupan manusia. Proses penuaan merupakan proses yang 

berhubungan dengan umur seseorang. Manusia mengalami perubahan 

sesuai dengan bertambahnya umur. Semakin bertambahnya umur 

seseorang maka berkuranglah fungsi organ tubuh (Sunaryo, 2016). Salah 
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satu akibat dari penurunan fungsi tubuh yaitu fleksibilitas tubuh punggung 

yang mulai berkurang terutama pada vertebra bagian bawah. Penurunan 

fleksibilitas tersebut dapat menyebabkan nyeri pada daerah sekitar 

Vertebra karena fleksibilitasnya mulai berkurang (Sari, 2015). 

Sari (2015) Jika Vertebra lumbal kehilangan fleksibilitas, maka 

terjadi robekan pada jaringan disekitarnya yang dapat mengakibatkan 

tulang rawan terdorong kebelakang sehingga dapat mnyebabkan 

penekanan pada saraf yang akan menimbulkan sakit atau nyeri dibagian 

sekitar vertebra lumbal. Semakin bertambahnya umur setiap manusia 

maka akan terjadi sebuah proses penuaan secara degeneratif yang akan 

berdampak pada perubahan-perubahan pada setiap individu, tidak hanya 

perbahan secara fisik, tetapi juga kognitif, perasaan dan social. Perubahan 

fisik yang terjadi yaitu sistem indra, cardiovasculer, reproduksi dan 

musculoskeletal. Perubahan sistem musculoskeletal pada lansia antara lain 

kartilago, otot, dan sendi (Azizah, 2011). 

4. Perubahan pada lanjut usia  

Adapun perubahan yang terjadi pada lansia Sebagai berikut:  

a. Perubahan pada system sensori 

Perubahan sensori mempengaruhi kemampuan seseorang untuk saling 

berhubungan dengan orang lain dan memelihara atau membentuk 

hubungan baru. Pada lansia yang mengalami penururnan sensori akan 

enggan untuk bersosialisasi. Adapun persepsi sensori yaitu penciuman, 

pendengaran, perabaan, pendengaran dan pengecapan (Sunaryo, 2016). 

b. Perubahan pada system neurologi  
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perubahan yang terjadi pada lansia akibat system neurologis yaitu 

peningkatan lipofusin sepanjang neuron-neuron, akibat dari hal ini 

yaitu vasokontriksi dan vasodilatasi yang tidak sempurna. Adapun 

perubahan yang lain yaitu konduksi saraf perifer yang lebih lambat. 

Akibat dari hal ni yaitu reflek tendon yang lebih lambat dan 

meningktnya waktu reaksi (Sunaryo, 2010). 

c. Perubahan pada system musculoskeletal 

Bertambahnya usia maka jumlah masa otot mengalami penurunan. 

Perubahan musculoskeletal terjadi pada cairan tulang yang menururn 

sehingga mudah rapuh (osteoporosis), bungkuk (kifosis), persendian 

membesar dan menjadi kaku, kram, tremor, tendon mengkerut dan 

mengalami skelerosis (Maryam, 2008). 

B. Low Back Pain  

1. Definisi  

 Low back pain yaitu adanya keluhan berupa perasaan  nyeri yang 

dirasakan didaerah lumbosakral dan sacrailiacal yang sering menjalar 

sampai ke tungkai dan kaki (Natan, 2015). Low back pain adalah nyeri 

punggung bagian bawah yang diakibatkan oleh berbagai sebab antara 

lain karena mengangkat beban berat, karna faktor kehamilan, faktor 

usia, dan faktor Indeks masa tubuh (Lederman, 2008). 

Low back pain myogenic berhubungan dengan gangguan otot di 

daerah punggung bawah, tendon dan ligament yang bisa tmbul pada 

saat melakukan aktivitas sehari-hari secara berlebihan, seperti duduk 

lama, berdiri lama atau mengangkat beban berat dengan cara yang 
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salah, dimana nyeri bersifat tumpul dan tidak menjalar sampai ke 

tungkai (magee, 2013 dalam pramitha, 2014) 

Menurut Chou (2010) Prevalensi  low back pain lebih dari 70% 

penduduk di Negara berkembang. Setiap tahun diperkirakan antara 15-

45% orang dewasa mengalami low back pain. Setiap tahun 3-4% dari 

populasi tidak dapat beraktivitas untuk sementara waktu, dan 1% dari 

populasi usia produktif tidak dapat beraktivitas karena low back pain.  

Low back pain  Ini memiliki dampak negatif pada kinerja di tempat 

kerja dan kesejahteraan umum, yang mengarah ke masalah fisik, sosial 

dan psikologis (Tavafian, 2007 dalam Mohamed, 2015).  

2. Etiologi  

Menurut Borenstein (2004)dalam pramitha (2014) faktor-faktr 

penyebab dapat diklasifkasikan menjadi 2 kategori, yaitu:  

a. Faktor static 

Faktor static yaitu postur tubuh yang menyebabkan 

peningkatan sudut lumbosakral (sudud antara segmen vertebra L5 

dan vertebra S1) yang normalnya 300 -340, atau peningkatan 

lengkung lumbal dalam waktu yang cukup lama, serta 

menyebabkan pergeseran titik pusat berat badan (Center of 

gravity), yang normalnya berada di garis tengah sekitar 2,5 cm di 

depan segmen vertebra s2. Peningkatan segmen lumbo sakraldan 

pergeseran CoG tersebut akan menyebabkan oeregangan pada 

ligament dan berkontraksinya otot-otot yang berusaha untuk 

mempertahankan postur tubuh yang normal, akibatnya dapat terjadi 
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strain atau sprain pada ligament atau otot-otot sekitar punggung 

bawah yang menimbulkan nyeri. 

b. Faktor dinamik  

Faktor mekanik yaitu terjadinya stress atau beban 

mekaninabnormal pada struktur jaringan (ligament atau otot) 

didaerah punggung bawah saat melakukan gerakan. Beban 

mekanik tersebut melebihi kapasitas fisiologi. Timbulnya nyeri 

akibat kelainan ritme pada lumbal pelvis yaitu karena fungsinya 

tidak sempurna. Gerakan yang potensial yang menimbulkan nyeri 

adalah punggung bawah musculoskeletal adalah gerakan 

kombinasi terutama gerakan fleksi dan rotasi (Pandono, 2008 

dalam Pramitha, 2015). 

Menurut Bull (2007), faktor resiko low back pain  dapat di bagi 

menjadi 2 kelompok, yaitu: 

a. Faktor Eksternal  

Faktor eksternal atau pekerjaan antara lain:  

1. Pekerjaan fisik yang berat, yang terutama yang memberikan 

tekanan yang cukup besar pada punggung bawah. 

2. pekerjaan yang berhubungan dengan posisi static yang 

berkepanjangan, disertai dengan berdiri atau duduk yang terlalu 

lama, dan disertai dengan getaran pada tubuh. 

3. pekerjaan yang dilakukan dengan gerakan membungkuk atau 

memutar tubuh secara berulang-ulang 

b. Faktor Internal  
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Faktor internal berkaitan dengan individu itu sendiri. 

1. Usia, dari berbagai studi epidemiologi, kejadian low back pain 

meningkat pada usia 35 tahun dan mencapai puncaknya pada 

usia sekitar 55 tahun. 

2. Antropometri, berhubungan dengan berat badan, individu 

dengan berat badan yang obesitas memiliki resiko low back 

pain lebih tinggi. Karena obesitas menyebabkan hiperlordosis 

lumbal sehingga terjadi pergeseran titik pusat berat badan 

kedepan.  

3. Patofisiologi  

 Keluhan low back pain yaitu nyeri, spasme, dan adanya 

keterbatasan fungsional yang berhubungan dengan mobilitas lumbal 

(Meliana dalam pramita, 2014). Nyeri dan spasme otot seringkali 

membuat seseorang enggan menggerakan lumbalnya, sehingga 

menyebabkan perubahan fisiologi pada otot tersebut yaitu 

berkurangnya masa otot dan penurunan kekuatan otot, akhirnya 

menimbulkan penurunan aktifitas fungsionalnya (Hill, 2006 dalam 

pramita, 2014). 

Mardjono (2008) dalam Nugrahani (2016) Low back pain 

merupakan manifestasi keadaan patologik yang dialami oleh jaringan 

atau alat tubuh yang merupakan bagian punggung atau yang ada 

didekat punggung.  Keluahan low back pain berkaitan erat dengan 

usia, biasanya nyeri mulai dirasakan pada mereka yang beranjak 

dewasa akhir dan meningkat pada usia lanjut. Penurunan progresif 
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pada massa tulang terjadi sesuai dengan proses penuaan, beberapa 

penyebab dari penurunan ini yaitu ketidak aktifan fisik, perubahan 

hormonal. Efek dari penurunan tulang yaitu makin lemahnya tulang, 

vertebra lebih lunak dan dapat tertekan (Lueckenotte, 2004 dalam 

Nugrahani, 2016). 

4. Anatomi dan Biomekanik Vertebra 

a. Anatomi Vertebra 

 Vertebra adalah tulang penyanggah dan penggerak. terdapat 

33 tulang vertebra  pada manusia, 5 di antaranya bergabung 

membentuk bagian sacral, dan 4 tulang membentuk tulang ekor. 

Tiga bagian di atasnya terdiri dari 24 tulang yang dibagi menjadi 7 

tulang cervical, 12 tulang thorax dan, 5 tulang lumbal (Werner, 

2008). Vertebrae merupakan persendian dengan banyak segmen, 

yang merupakan satu kesatuan fungsional yang mempunyai fungsi 

secara umum sebagai penopang badan dengan diskus 

intervertebralis yang memberikan flexibilitas dan dapat bergerak 

kesegala arah.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Tulang
https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tulang_ekor&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tulang_cervical&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tulang_thorax&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tulang_lumbal&action=edit&redlink=1
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Gambar 2.1 tulang vertebra 

Sumber: Spalteholz, 2013 

 

 Menurut Wahjoepramono (2007) menjelaskan bahwa 

tulang vertebrae dibagi menjadi anterior dan posterior yang 

berfungsi untuk menyanggah berat badan. Bagian anterior yang 

tersdiri dari corpus vertebra yang dihubungkan dengan diskus 

intervertebra dan ditahan oleh ligament longitudinal ventral dan 

dorsal. Bagian posterior terdiri dari prosessus spinosus, prossesus 

transversus dan lamina yang di ikat oleh ligament interspinal, 

ligament intertrsaversal dan ligament flavum. Pada prossesus dan 

transversus melekat otot-otot yang juga melindungi tulang 

vertebra. 
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b. Anatomi dan biomekanik vertebra Lumbal 

Vertebra lumbal memiliki mobilitas yang besar dan 

spesifik. Dalam pembahasan anatomi terapan dan biomekanik 

vertebra lumbal, meliputi struktur tulang vertebra lumbal, 

diskusintervetebralis, facet joint, ligament, otot-otot vertebra 

lumbal, struktur jaringan saraf lumbal secafra gerakan-gerakan 

pada lumbal (Borenstein, 1989 dalam pramitha, 2015). 

1. Strktur tulang  

Secara umum vertebra lumbal terdiri dari corpus 

vertebralis, arcus vertebralis, dan tujuh prosesus. Corpus 

vertebra yaitu bagian anterior vertebra yang besar, kuat dan 

menyanggah berat badan. Arcur vertebra terletak disebelah 

posterior corpus vertebra, tersusun oleh dua lamina (kanan 

dan kiri). Arcus vertebralis dan permuakaan posterior corpus 

vertebra akan membentuk foramen vertebralis. Susunan 

foremen vertebralis dalam columna vertebralis akan 

membentuk kanalis spinalis yang berisi medulla spinalism dan 

akar saraf spinal. Tujuh prosesus yang keluar dari arcus 

vertebra adalah satu prosesus spinosus, dua prosesus 

transpersus dan empat prosesus articularis (Moore, 2004 

dalam Pramitha, 2015). 

2. Discus Intervetebra 

Diantara dua corpus vertebra dihubungkan oleh discus 

intervertebra, merupakan fibrokartilago kompleks yang 
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membentuk artikulasio antara corpus vertebra dikenal dengan 

symphyis joint. Discus merupakan bantalan sendi demgan 

dengan fungsi untuk memungkinkan gerak kesegalah arah 

antara kedua corpus dan stabilisasi terhadap tegangan. Discus 

dibentuk oleh nucleus sebagai inti ditengah dan dibungkus oleh 

berlapis serabut fibrocollagen untuk menerima beban 

(Borenstein, 1989 dalam pramitha, 2015).  

Discus intervertebra mengalami pembebanan pada setiap 

perubahan postur tubuh. Tekanan yang timbul pada 

pembebanan discus intervertebra disebut tekanan intradiskal. 

Tekanan mekanik discus intervertebra diawali dengan adanya 

pergeseran nucleus pulposus kearah posterior atau 

posterolateral yang diakibatkan karena posisi tubuh yang salah 

pada saat melakukan suatu pekerjaan, sehingga pada saat 

melakukan gerakan terutama fleksi lumbal akan menyebabkan 

terjadinya penekanan pada discus. Apabila hal tersebut 

berlansung secara lama maka akan terjadi iritasi dan kelamaan 

akan iritasi dan kelamaan akan terdapat kerobekan pada discus 

intervertebra (Victor, 2006 dalam Pramitha, 2015). 

3. Facet joint  

 facet joint terbentuk dari prosessus artikular dari vertebra 

yang berdekatan untuk memberikan sifat mobilitas dan 

fleksibilitas. Sendi ini merupakan  true synovial joints dengan 

cairan sinovial (satu prosessus superior dari bawah dengan 
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satu prosessus inferior dari atas). Manfaat sendi ini adalah 

untuk memberikan stabilisasi pergerakan antara dua vertebra 

dengan adanya translasi dan  rotasi saat melakukan fleksi dan 

ekstensi karena bidang geraknya yang sagital. Sendi ini 

membatasi pergerakan fleksi lateral dan rotasi. 

4. Ligament 

Ligament-ligamen yang penting sebagai penunjang pada 

vertebra yaitu ligament intrerspinosa, ligament flavum, 

ligament longitudinalis, anterior dan posterior, ligament 

kapsularis, dan ligament lateralis. 

a.  Ligament interspinosa perlekatannya pada tulang melalui 

prossesus spinosus. 

b. Ligament flavum meiliki sifat yang kompleks, ligament ini 

merupakan ligament segmental yang berjalan dari C2 

sampai S1 dan ligament falavum ini relative lebih kuat pada 

vertebra lumbal. 

c. Ligament longitudinal anterior merupakan ligament yang 

relative kuat dan melekat pada pinggir korvus vertebra, 

serta tidak terlalu kuat melekat pada annulus fibrosus. 

Ligament longitudinal posterior ini terletak di dorsal 

d. Ligament kapsularis, khususnya pada vertebra cervical 

memiliki peran yang sangat penting dalam 

mempertahankan stabilias vertebra. 
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5. Otot  

Adapun otot-otot instrinsik yang memperkuat gerakan 

lumbal yang di jelaskan (Moore, 2004 dalam pramitha, 2015) 

 

Gambar 2.2 otot-otot perut 

 Sumber:Spalteholz, 2013 

 

 

Gambar 2.3 otot-otot punggung 

 Sumber: Spalteholz, 2013 
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Otot Origo insersio Fungsi 

Erector 

spine: 

Iliocostalis 

Longisimus 

Spinal 

 

Melalui tendon 

dari bagian 

posterior Krista 

iliaca & sacrum, 

ligament 

sacroiliaca, 

prosesus spinosus 

lumbal dan sacral, 

lig. Supraspinosus 

 Iiliocostalis 

lumborum: 

angulus kosta 

bawah 

Longisimus 

thorac: costa & 

prosessus 

transversus v. 

Thorac 

Soinalis thorac: 

prosesus 

spinosus c. 

thorach 

Aksi bilateral: 

ekstensi kolumna 

vertebralis, kontrol 

gerak fleksi 

dengan aksi 

ekstrinsik. 

Aksi unilateral: 

lateral fleksi 

kolumna 

vertebralis 

Semispinalis Prosesus 

transversus T12 

4-6  segmen 

prosesus 

spinosus vertebra 

diatasnya 

Ekstensi & rotasi 

konra lateral 

kolumna 

vertebralis 

Multifidus  Posterior os 

sacrum, SIPS, 

aponeurosis 

erector spina, lig. 

Sacroiliaca, 

prosesus 

transversus Th 1-3 

Berjalan 

superomedial 2-4 

segemen dari 

origo melekat 

pada prosesus 

spinosus 

thorachal dan 

lumbal 

Bilateral: 

stbailisasi vertebra 

selama gerakan 

columna 

vertebralis. 

Unilateral: 

ekstensi dan rotasi 

rotateres Prosesus 

transversus 

Berjalan 

suoeromedial 

melekat pada 

lamina & 

prosesus 

spinosus 2 

segmen 

diatasnya. 

Stabilisasi 

vertebra, 

membantu ekstensi 

dan rotasi kolumna 

vertebralis  

Tabel 2.1 Otot-otot intrinsik 

Sumber: Moore,2004 

C. Nyeri  

1. Definisi 

Menurut Internasional Association for Study of Pain (IASP), 

mendefenisikan nyeri sebagai suatu sensori subjektif dan pengalaman 

emosional yang tidak menyenagkan yang berkaitan dengan kerusakan 

jaringan yang bersifat akut yang dirasakan dalam kejadian-kejadian 
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dimana terjadi kerusakan (Potter & Perry, 2005). Nyeri adalah 

pengalaman sensori nyeri dan emosional yang tidak menyenangkan 

yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual dan potensial yang 

tidak menyenagkan yang terlokalisasi pada suatu bagian tubuh ataupun 

sering disebut dengan istilah distruktif dimana jaringan rasanya seperti 

di tusuk-tusuk, panas terbakar, melilit, seperti emosi, perasaan takut 

dan mual (Afroh, 2012).  

Nyeri low back pain myogenic yaitu nyeri tekan pada region 

lumbal, spasme otot-otot punggung bawah, sehingga dapat 

mengakibatkan ketidak seimbangan antara otot abdominal dan 

paravertebra, yang yang dapat mengakibatkan terjadinya keterbatasan 

gerak (Meliana, 2004 dalam pramitha, 2014) 

2. Pengukuran nyeri 

Pengukuran nyeri bersifat sangat sabjektif dan nyeri dalam intesitas 

yang sama dirasakan berbeda oleh dua orang yang berbeda. Alat ukur 

yang di gunakan untuk mengukur nyeri berguna untuk 

membandingkan hasil pertama kali melakukan terapi dan untuk 

evaluasi di akhir apakah apa pengurangan nyeri atau nyeri yang 

dirasakan tetap. 

Menurut yudianta (2007) Numeric Rating Scale merupakan alat 

ukur intesitas nyeri yang dianggap paling efisien, NRS umumnya 

disajikan dalam bentuk garis horizontal, NRS ini menggunakan angka 

0-10. Dalam penggunaan NRS terdapat beberapa keuntungan antara 

lain NRS adalah metode pengukuran intesitas nyeri yang murah dan 
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gampang dibuat, NRS juga dapat diaplikasikan kepada semua pasien 

dan NRS juga dapat digunakan untuk mengukur semua jenis nyeri.  

 

Gambar 2.4 Numeric Rating Scale 

Sumber: Herr (2009) 

 

 

D. Dynamic Back Stretch  

1. Pengertian Dynamic Back Stretch  

Dynamic stretching merupakan latihan yang menggerakkan tubuh 

atau anggota tubuh secara berirama dengan gerakan memutar atau 

memantul sehingga otot terasa terenggangkan dan untuk melatih  

fleksibilitas (Parsons, 2006). Exercise ini bertujuan untuk 

mempertahankan dan meningkatkan stabilitas lumbar, latihan ini juga 

bertujuan untuk memperbaiki neuromuscular, kekuatan dan daya tahan 

otot, adapun beberapa otot yang sangat di targetkan yaitu abdominus, 

lumbar multifidus, diaphragmatic dan pelvic muscle (Jin, 2013). 

Lansia sering mengalami kesakitan pada daerah punggung bawah, 

stretching merupakan salah satu cara untuk penguatan otot sehingga dapat 

mengurangi nyeri (Irma, 2015) Exercise yang terstruktur menjadi pilihan 

untuk penanganan low back pain. Exercise efektif untuk mengurangi rasa 

sakit dan meningkatkan fungsional pada orang dewasa dengan kasus low 

back pain akut dan kronis. Komponen yang yang paling penting adalah 

latihan kekuatan (strengthening exercise) dan latihan flexibilitas dengan 
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intensitas tinggi (frekuensi dan durasi) untuk menghasilkan yang lebih 

baik (Hendriks, 2006).  

Latihan stretching ini memiliki efek latihan untuk menguatkan otot 

panggul sehingga dapat mengurangi nyeri punggung bawah (Irma, 2015) 

Tipe-tipe gerakan Stretching 

Menurut Nelson (2014) adapun tipe-tipe stretching yaitu: 

a. Dynamic stretching 

Dynamic stretching adalah gerakan peregangan yang dilakukan dengan 

melibatkan otot-otot dan persendian, gerakan peregangan ini dilakukan 

secara perlahan dan terkontrol dengan pangkal gerakannya adalah 

pangkal persendian. Kunci dan penekanan pada peregangan ini adalah 

pada cara garakannya yang dilakukan secara perlahan dan terkontrol. 

b. Static stretching 

Static stretching adalah gerakan peregangan pada otot-otot yang 

dilakukan perlahan-lahan hingga terjadi ketegangan dan mencapai rasa 

nyeri atau rasa tidak nyaman pada otot tersebut. 

c. Ballistic stetching 

Ballistic stetching adalah dilakukan secara aktif dan gerakannya 

dipantul-pantulkan artinya, gerakan otot yang sama dan pada 

persendian yang sama dilakukan secara berulang-ulang. 

d. propioceptive neuromuscular facilitation (PNF) 

2. Manfaat latihan Dynamic Back Stretch  

Menurut (Nelson, 2014) manfaat dari dynamic stretch antara lain: 

a. Mengurangi nyeri otot 
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b. Meningkatkan flexibilitas

c. Meningkatkan aliran darah

d. Pencegahan permasalahan pada punggung bawah

e. Meningkatkan detak jantung sehingga akan mempersiapkan

bekerjanya system Cardiovascular

f. Meningkatkan kapasitas kinerja fisik

g. Mengurangi ketegangan pada otot dan memudahkan otot-otot

berkontraksi dan rileksasi secara cepat

h. Meningkatkan keselarasan tubuh dan postur

Banyak manfaat yang timbul dari latihan dynamic 

stretching ini. Dynamic stretching ini juga berguna untuk 

pemanasan sebelum berolahraga. Jika dilakukan di pagi hari dapat 

meregangkan otot-otot tubuh setelah lama beristirahat. 

3. Indikasi dan kontraindikasi dynamic back stretch

Menurut Seerys (2014) menjelaskan adapun indikasi dan

kontraindikasi dynamic back stretch yaitu:

a. Indikasi

1. Pemendekan otot

2. Keterbatasan gerak karena deformitas struktur skeletal

3. Kelemahan otot

b. Kontraindikasi

1. Sedang mengalami patah tulang

2. Terdapat gejala osteoporosis

3. Baru mengalami cidera
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4. Mekanisme Dynamic back stretch 

Menurut Nastasia (2016) Stretching merupakan penguluran, ketika 

otot mendapatnkan pengluran, maka pemanjangan juga terjadi pada 

komponen yang elastic. Fleksibilitas otot dapat diketahui dengan 

pemeriksaan tentang gerak otot tersebut, yaitu dengan mengukur 

gerakan sendi yang digerakan oleh otot yang bersangkutan. Otot 

pungung yang termasuk otot postural sering mengalami ketegangan 

atau pemendekan. Ketegangan otot biasanya ditandai dengan adanya 

spasme otot dan rasa nyeri. nyeri tersebut akan membuat seseorang 

tidak akan melakukan gerakan yang melibatkan otot tersebut. Jika hal 

ini berlansung lama maka akan terjadi pemendekan otot, jika otot itu di 

regang maka akan terasa nyeri. Fleksibilitas tubuh perlu dikembangkan 

untuk menghindari keterbatasan gerak atau cedera. Latihan yang dapat 

dilakukan yaitu dynamic back stretch. 

5. Latihan Dynamic Back Stretch  

Dosis latihan dynamic back stretch menurut Nelson (2014) 

Dynamic back stretch melakukan gerakan berayun selama 5 sampai 10 

detik setiap kali peregangan dan istirahat selama 5 sampai 10 detik di 

antara masing-masing peregangan dan dilakukan sebanyak 5 kali. 

Latihan Dynamic Back Stretch menurut nelson, 2014  

a. Trunk dinamis fleksi lateral stretch 

1. Berdiri tegak dengan kaki selebar bahu 

2. Biarkan lengan menggantung dengan di sisi pasien  
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3. Dengan bantuan lengan, tekuk tubuh ke arah lateral bolak-

balik secara dinamis. Gerakan badan ke kiri sampai tangan 

meluncur dari paha sampai ke lutut secara bergantian. 

 

Gambar 2.5 Trunk dinamis fleksi lateral stretch 

Sumber : Nelson, 2014 

b. Trunk dinamis rotator stretch 

1.  Berdiri tegak dengan kaki selebar bahu 

2. Tekuk siku dan letakkan tangan anda dekat dengan dada anda.  

3. Dengan bantuan lengan, putar badan anda ke setiap sisi, bolak-

balik secara dinamis 

 

Gambar 2.6 Trunk dinamis rotator stretch 

Sumber : Nelson, 2014 
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c. Shoulder fleksi Dynamic dan ekstensi stretch 

1. Berdiri tegak dengan kaki anda selebar bahu dan lengan 

tergantung di samping badan. 

2. Ayunan lengan anda ke depan dan ke belakang dengan cara 

dinamis sejauh yang anda bias 

 

Gambar 2.7 Shoulder flexi Dynamic dan ekstensi stretch 

Sumber : Nelson, 2014 

 

d. Dynamic hip flexor and extensor stretch  

1. Berdiri tegak dan meletakan tangan di pinggang 

2. Kemudian ayunkan kaki sebelah kanan ke depan dan 

kebelakang  

 
Gambar 2.8 Dynamic hip flexor and extensor stretch 

    Sumber : Nelson, 2014 
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E. Core Stability 

1. Definisi 

Core stability yaitu kemampuan untuk mengontrol posisi dan gerak 

dari trunk atau badan melalui panggul sampai kaki yang digunakan 

untuk melakukan gerakan secara optimal (kibler, 2006).  core dalam 

tiga sistem, yaitu: pasif, aktif, dan kontrol. Subsistem pasif terdiri dari 

jaringan statis, termasuk tulang belakang, ligament, kapsul sendi dan 

otot. Fungsi utama dari jaringan tersebut yaitu untuk menstabilkan 

gerakan. Aktif subsistem melibatkan otot dan tendon yang berada pada 

tulang belakang yang akan menghasilkan kekuatan yang diperlukan 

untuk mempertahankan stabiltas tulang belakang. 

Core stability menggambarkan kemampuan untuk mengontrol 

posisi dan pergerakan bagian tengah tubuh. Core stability ditergetkan 

pada otot – otot perut yang menghubungkan panggul, tulang belakang 

dan bahu, yang membantu dalam pemeliharaan postur yang baik dan 

memberikan dasar untuk semua gerakan lengan dan kaki. Core 

stability telah menjati trent modalitas untuk menangani kasus nyeri low 

back pain, otot-otot core yaitu abdominal, paraspinal, diafragma dan 

otot dasar panggul (Akuthota, 2008).  

Latihan core stability bertujuan untuk membantu memelihara 

postur yang baik dalam melakukan gerakan serta menjadi dasar untuk 

semua gerakan pada lengan dan tungkai. Hal tersebut menunjukan 

bahwa hanya dengan stabilitas postur (aktivitas otot core stability) 
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yang optimal, maka mobilitas pada ekstremitas dapat dilakukan 

dengan efisien (Kibler, 2006). 

Pusat dari core yaitu thoracolumbo fasial, transverses abdominus 

memiliki peranan yang sangat penting yaitu untuk memelihara bagian 

tengah dan belakang dari thorakolumbal. Selain itu lamina yang 

mendalam dari lapisan posterior melekat pada proses lumbarspinosus. 

Pada intinya thoracolumboris berfungsi sebagai ring disekitar batang 

tubuh, itu merupakan penghubung antara ekstremitas bawah dan 

exstremitas atas dengan adanya kontraksi otot,  fasial thoracolumbaris 

juga berfungsi sebagai prioseptor, memberikan umpan balik tentang 

posisi batang tubuh. Ada dua jenis serat otot core yaitu lambat kedutan 

dan cepat kedutan. Otot yang lambat kedutan berperan untuk membuat 

kedutan system otot local atau lapisan otot bagian dalam. Otot ini 

berfungsi untuk mengendalikan gerakan intersegmental dan 

menaggapi perubahan postur dan beban ekstrinsik. Bagian yang sangat 

berperan yaitu transpersus abdominus, multifidus, internal transverses 

dan otot-otot dasar panggul (Akulthota, 2008). 

Otot-otot core telah di bagi dengan jelas abdomen di bagian depan, 

paraspinalis dan gluteus di bagian belakang, diafragma di bagian atas, 

panggul di bagian belakang dan hip dibagian belaknag, core berfungsi 

untuk menstabilkan tubuh dan tulang belakang. Otot-otot yang terlibat 

dibagi menjadi bagian dalam dan bagian luar. Latihan core harus bias 

mengkoordinasikan semua otot-otot antar satu dengan yang lainnya 

(Balakrishnan, et al. 2016) 
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2. Manfaat Latihan Core Stability 

Manfaat latihan core stability menurut Kibler (2006)  

a. Kemampuan fungsional menjadi lebih baik untuk membantu 

meningkatkan aktivitas kehidupan sehari-hari 

b. Pengurangan resiko cidera 

c. Peningkatan kinerja tubuh 

d. Memperkuat core muscles akan memperbaiki postur tubuh dan 

mencegah sakit pinggang  

e. Menjaga kestabilan otot  

3. Indikasi dan kontraindikasi Core Stability  

Kibler (2006) mengatakan Core Stability digunakan pada kondisi:  

1. Spasme otot (ketegangan otot) 

2. Keterbatasan pada fleksor pinggul 

3. Kontrol otot yang buruk pada otot panggul 

4. Ketidak seimbangan antara pinggul dan otot-otot panggul 

5.  Kelemahan otot (penurunan kapasitas otot) 

6. Memperpanjang otot dan mencegah ketidak seimbangan 

pijakan saat menjadi tua 

7. Memperbaiki postur tubuh dan mencegah sakit punggung 

bawah 

8. Membantu menjaga kesehatan otot, sehingga mencegah cidera 

punggung lebih lanjut 

9. Menstabilkan dada dan panggul 

10. Meningkatkan kinerja tubuh. 
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Kontra Indikasi Core Stability :  

1. Spondylolistesis 

2. Ankylosing spondylitis 

3. Terdislokasi dan ruptur ligament 

4. Sedang dalam kondisi hamil 

5. Fraktur 

6. Tumor ganas disekitar area lumbal. 

4. Mekanisme Core Stability 

Efek dari latihan core stability yaitu untuk menopang trunk supaya 

dapat mengurangi beban kerja otot lumbal sehingga jaringan tidak 

akan mudah cidera dan ketegangan otot di bagian lumbal juga kan 

berkurang (Kisner, 2011). Dengan adanya latihan core stability maka 

otot-otot di bagian punggung akan meningkatkan sirkulasi darah pada 

jaringan punggung dengan demikian maka suplai makanan dan 

oksigen di jaringan otot menjadi lebih baik, nyeri karena spasme juga 

akan berkurang Selain itu aktivas otot core yang berfungsi sebagai otot 

stabilisator tulang belakang akan membuat otot global muscle yang 

tadinya spasme menjadi rileks, dengan demikian didapatkan pula 

stabilitas tulang belakang yang baik dan posisi tulang belakang dalam 

keadaan netral (Kisner, 2011). Stabilitas tulang belakang yang 

membaik maka seseorang akan lebih gampang untuk melakukan 

aktivitas fungsional, seperti berjalan, mengangkat, duduk, dan berdiri 

karena telah terjadi pengurangan nyeri (Pramitha, 2014). 
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5. Bentuk latihan Core Stability  

Dosis latihan Core Stability menurut Joweer (2013) Setiap gerakan 

core stability tersebut di tahan selama 5 sampai 10 detik kemudian 

kembalikan keposisi awal dan istirahat selama 3 sampai 5 detik dan 

ulangi sebanyak 4 kali pengulangan di setiap gerakan. 

Menurut Akuthota (2008) latihan core stability sebagai berikut: 

1. Table base: base level 

Berbaring terlentang dengan lutut di tekuk dan telapak kaki datar 

dengan lantai, posisi lengan disamping badan. Kemudian tarik 

nafas secara  perlahan dan nafas ditahan seperti menahan buang 

angin, tahan selama selama 10 detik, ulangi sebanyak 4 kali. 

 

Gambar: 2.9 Table base: base level 

Sumber: Akuthota (2008) 

 

2. One leg stretch  

Posisi berbaring dan kaki di tekuk kemudian kaki yang kiri di 

luruskan secara perlahan dan kembalikan ke posisi semula 

kemudian gentian dengan kaki sebelah kanan. Lakukan gerakan 

ini sebanyak 4 kali dan dengan hitungan 10 kali. 
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Gambar: 2.10 One leg stretch 

Sumber: Akuthota (2008) 

 

 

3. Bridging 

Posisi berbaring punggung tetep datar, tulang belakang 

dalam keadaan netral dan tarik perut bawah masuk kedalam. Pelan-

pelan tekankan kedua kaki dan mengangkat pantat keatas sehingga 

trunk lurus (bahu, panggul, dan lutut pada satu garis). Ambil napas 

saat angkat pantat lalu buang napas saat pantat diturunkan. Tahan 

selama 10 detik, ulangi sebanyak 4 kali. 

 

Gambar: 2.11 Bridging 

Sumber: Akuthota (2008) 

 

4. Horizontal hold 

Posisi tengkurap letakan siku dilantai kemudian sangga badan 

dengan menggunakan siku Pertahankan badan selama 10 detik, 

ulangi sebanyak 4 kali (Akuthota, 2008) 
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Gambar: 2.12 Horizontal hold 

Sumber: Akuthota (2008) 
 




