
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Nyeri punggung bawah adalah keluhan yang sering dijumpai dengan gejala 

nyeri yang dirasakan di daerah punggung bagian bawah, dapat merupakan nyeri 

lokal maupun nyeri radikular atau nyeri pada keduanya (Nurlis, Bayhakki & 

Erika, 2012). Nyeri punggung bawah miogenik terjadi akibat direct muscle 

problem dan indirect muscle problem, direct muscle problem disebabkan oleh  

muscle, facet dan nerve yaitu masalah otot yang secara langsung menyebabkan 

nyeri punggung, sedangkan indirect muscle problem disebabkan bad posture 

yang berakibat pada anatomi  seperti pemendekan dan kelemahan pada otot-otot 

tertentu (Aulia & Sugijanto, 2010). 

Penelitian di Spanyol oleh Fernandez et al (2009) menyatakan bahwa 

prevalensi nyeri punggung bawah pada orang dewasa adalah 19,9% yang lebih 

banyak terjadi pada perempuan yaitu 67,5% daripada laki-laki yaitu 33,5%. 

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Gupta & Nandini (2015) 

menyatakan bahwa 83% ibu rumah tangga di pedesaan India rentan nyeri 

punggung bawah. Menurut Lionel (2014) faktor-faktor yang menyebabkan nyeri 

punggung bawah seperti obesitas, aktivitas fisik yang berlebihan, faktor 

keturunan,  merokok, alkohol, kehamilan dan posture tubuh yang kurang baik. 

 Lizier, Perez, Sakata (2012) mengatakan  bahwa nyeri punggung bawah 

ditandai dengan tidak adanya perubahan struktural yaitu tidak ada penurunan 

jarak antar discus, kompresi akar saraf, cedera tulang maupun 
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sendi yang menyebabkan nyeri pada punggung memburuk pada sore hari dan 

menurun pada saat istirahat terkait dengan aktivitas dan postur tubuh yang 

buruk. Menurut  prevalensi salah satu yang rentan terkena nyeri punggung 

bawah adalah ibu rumah tangga karena mereka secara aktif  berpartisipasi dalam 

kegiatan rumah tangga yang biasa dilakukan oleh ibu rumah tangga dalam 

keseharinnya untuk mengurus rumah seperti  mengumpulkan air, menyapu 

lantai, mencuci pakaian,  mengangkat beban (seperti wadah penuh air, seikat 

jerami),  merawat hewan ternak, membantu suami bertani dan semua aktivitas 

ini membutuhkan pengulangan berulang, gerakan memutar, mengangkat dan 

menarik gerakan pada tulang belakang (Gupta & Nandini, 2015).  

Perempuan mempunyai resiko lebih tinggi mengalami nyeri punggung bawah 

miogenik, karena perempuan dalam kesehariannya tidak hanya berprofesi 

sebagai ibu rumah tangga tetapi juga melakuakan aktifitas fisik dan aktifitas 

rumah tangga yang berat yang membutuhkan  kerja otot yang berlebihan. Bila 

hal ini dilakukan dalam jangka waktu yang lama bisa memicu terjadinya 

ketidakseimbangan kerja otot sehingga mengakibatkan nyeri punggung bawah 

(Hills, 2006). Berbagai jenis exercise seperti aerobik, fleksi ekstensi exercise, 

stretching, core stability exercise, mc kenzie exercise, keseimbangan dan 

koordinasi exercise, penguatan pada otot tertentu (multifidus & transversus 

abdominis) maupun sekelompok otot (abdomen) yang biasa digunakan untuk 

penderita nyeri punggung bawah (Lizier, Perez & Sakata, 2012).  

Core stability exercise diperkenalkan sekitar tahun 1960-an di Amerika 

Serikat untuk mengobati penyakit neurologis dan spinal injury dengan 

menggunakan stability balls dan balance boards (Balakrishnan, Yazid & Mahat, 

2016). Core stability exercise  merupakan kemampuan untuk mengontrol posisi 
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dan gerak dari trunk sampai pelvic yang digunakan untuk melakukan gerakan 

secara optimal, perpindahan, kontrol tekanan dan gerakan saat aktifitas (Yuliana 

et al, 2014). Berdasarkan  penelitian yang dilakukan oleh Schembri, Fenech & 

Sacco (2014) dengan 120 sampel terdiri dari 67 orang perempuan dan 53 orang 

laki-laki mengatakan bahwa core stability exercise lebih efektif menurunkan 

nyeri dan disability dibandingkan dengan traditional back exercise, karena core 

stability exercise tidak hanya menurunkan nyeri namun juga memperbaiki 

aktivitas fungsional terutama pada usia yang lebih muda untuk masalah nyeri 

dan disability lebih teratasi dengan baik dan penelitian dari Cho, Hye Kim & 

Kim (2014) yang dilakukan di Seoul menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan pada Visual Analogue Scale (VAS) saat istirahat maupun selama 

pergerakan dan  active range of motion (AROM) fleksi trunk pada kelompok 

perlakuan dengan pemberian core stability exercise. Penelitian yang dilakukan 

oleh Coulombe et al (2017) yang dilakukan selama 3 bulan dengan 414 pasien 

menunjukkan bahwa core stability exercise dapat menurunkan nyeri dan 

memperbaiki aktivitas fungsional daripada general back exercise. Penelitian 

yang dilakukan oleh Shivalika et al (2013) dengan 60 pasien yang berusia antara 

18-45 tahun sesuai dengan kriteria inklusi dan kriteria ekslusi yang ditentukan 

peneliti menunjukkan bahwa core stability exercise lebih menurunkan nyeri 

secara signifikan daripada Muscle Energy Techniques (MET). 

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

pengaruh core stability exercise terhadap tingkat nyeri punggung bawah 

miogenik pada ibu rumah tangga di Dusun Gondang Desa Parengan. 
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh core stability exercise terhadap tingkat nyeri punggung 

bawah miogenik pada ibu rumah tangga di Dusun Gondang Desa Parengan? 

C. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh core stability exercise terhadap tingkat nyeri 

punggung bawah miogenik pada ibu rumah tangga di Dusun Gondang Desa 

Parengan. 

D. Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi nilai nyeri sebelum intervensi core stability exercise pada 

ibu rumah tangga dengan nyeri punggung bawah miogenik di Dusun 

Gondang Desa Parengan. 

2. Mengidentifikasi nilai nyeri sesudah intervensi core stability exercise pada 

ibu rumah tangga dengan nyeri punggung bawah miogenik di Dusun 

Gondang Desa Parengan. 

3. Menganalisa nyeri antara sebelum dan setelah intervensi core stability 

exercise pada ibu rumah tangga dengan nyeri punggung bawah miogenik di 

Dusun Gondang Desa Parengan. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Peneliti  

Manfaat bagi peneliti adalah untuk memperoleh pengetahuan dan 

wawasan mengenai penanganan fisioterapi terhadap tingkat nyeri punggung 

bawah. 
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2. Lokasi Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pada ibu rumah 

tangga dan masyarakat yang lain terhadap manajemen penanganan fisioterapi 

terhadap penurunan tingkat nyeri punggung bawah. 

3. Institusi Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

menambah referensi dalam penanganan fisioterapi terhadap tingkat nyeri 

punggung bawah bagi ibu rumah tangga di Dusun Gondang Desa Parengan. 

F. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No Nama 

Peneliti 

dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Yang diteliti Perbedaan 

dengan 

Penelitian yang 

akan 

Dilakukan 

1.  Saputri, 

Sari & 

Santoso 

(2016) 

Pengaruh  

Core Stability 

Exercise  

dan 

Mckenzie 

Exercise 

terhadap  

Peningkatan 

Aktivitas 

Fungsional 

pada Penjahit 

dengan 

Keluhan  

Nyeri 

Punggung 

Bawah 

- Variabel penelitian 

a. Variabel bebas : 

core stability 

exercise dan mc 

kenzie exercise 

b. Variabel terikat: 

Nyeri punggung 

bawah miogenik 

- Instrumen 

penelitian : 

Oswestry Disability 

Index 

(ODI) 

- Subject : 20 

responden 

- Penelitian 

Penelitian  ini 

membandingkan 

pengaruh 

pemberian core 

stability exercise 

dengan mc 

kenzie exercise 

terhadap 

aktivitas 

fungsional 

sedangkan 

penelitian yang 

dilakukan 

peneliti adalah 

melihat 

pengaruh core 
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Miogenik 

Di  

Desa Tambong  

Kabupaten 

Klaten 

 

dilakukan 3x 

seminggu selama 

satu bulan 

- Hasil : Tidak ada 

perbedaan  

pengaruh 

pemberian Core 

Stability Exercise 

dan mc.Kenzie 

Exercise terhadap 

peningkatan 

aktivitas 

fungsional pada 

penjahit di Dukuh 

Tebon Gede Desa 

Tambong Wetan, 

Kecamatan 

Kalikotes, 

Kabupaten Klaten. 

stability exercise 

terhadap tingkat 

nyeri punggung 

bawah 

2.  Schembri, 

Fenech & 

Sacco 

(2014) 

Low Back 

Pain: A 

Comparative 

Study On The 

Value Of Core 

Training Vs 

Traditional 

Strengthening 

Exercises 

- Variabel penelitian 

a. Variabel bebas: 

core training 

dan traditional 

strengthening 

exercise  

 

b. Variabel terikat: 

       low back pain  

- Instrumen 

penelitian : 

Oswestry Disability 

Questionnaire (ODQ) 

dan Visual Analogue 

Penelitian  ini 

membandingkan 

pengaruh 

pemberian core 

training dengan 

traditional 

strengthening 

exercise 

sedangkan 

penelitian yang 

dilakukan 

peneliti adalah 

melihat 

pengaruh core 
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Scale (VAS)  

- Subject : 

120 

responden 

- Penelitian selama 

6 minggu 

Hasil : core stability 

exercise lebih efektif 

menurunkan nyeri dan 

disability 

dibandingkan dengan 

traditional back 

exercise, karena core 

stability exercise tidak 

hanya menurunkan 

nyeri namun juga 

memperbaiki aktivitas 

fungsional 

stability exercise 

terhadap tingkat 

nyeri punggung 

bawah 

3. Cho, Hye 

Kim & 

Kim 

(2014) 

Effects of the 

CORE 

Exercise 

Program on 

Pain and 

Active Range 

of Motion in 

Patients with 

Chronic Low 

Back Pain 

- Variabel penelitian 

a. Variabel bebas : 

core Exercise 

Program 

 

b. Variabel terikat: 

- Chronic Low Back 

Pain  

- Instrumen 

penelitian : 

visual analog scale 

(VAS) dan algometer  

- Subject : 30 

responden 

- Penelitian 

Penelitian ini 

melihat 

pengaruh dari 

core exercise 

pada nyeri dan 

AROM 

sedangkan 

penelitian yang 

dilakukan 

peneliti adalah 

melihat 

pengaruh core 

stability exercise 

terhadap tingkat 

nyeri punggung 
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dilakukan 3x 

seminggu selama 

satu bulan 

- Hasil : terdapat 

perbedaan yang 

signifikan pada 

Visual Analogue 

Scale (VAS) saat 

istirahat maupun 

selama pergerakan 

dan  active range 

of motion 

(AROM) fleksi 

trunk pada 

kelompok 

perlakuan 

bawah. 

4. Shivalika 

et al 

(2013) 

To Compare 

The Effect Of 

Core Stability 

Exercises And 

Muscle  

Energy 

Techniques On 

Low Back Pain 

Patients. 
 

- Variabel penelitian 

c. Variabel bebas : 

Core Stability 

Exercise and Muscle  

Energy Techniques 

d. Variabel terikat : 

- Low back pain 

- Instrumen 

penelitian : 

Visual analogue 

scale(VAS), Quality 

of life scale and 

Goniometry  

-  Subject : 60 

responden 

- Penelitian 

dilakukan 3x 

Penelitian ini 

membandingkan 

pengaruh dari 

core stabitiy 

exercise dan 

Mucle Energy 

Technique pada 

nyeri sedangkan 

penelitian yang 

dilakukan 

peneliti adalah 

melihat 

pengaruh core 

stability exercise 

terhadap tingkat 

nyeri punggung 

bawah. 
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seminggu selama 

satu bulan 

Hasil : terdapat 

perbedaan yang 

signifikan pada Visual 

Analogue Scale 

(VAS) antara 

pemberian Core 

Stability Exercise dan 

Muscle Energy 

Technique 

5.  Brian et al 

(2017) 

Core Stability 

Exercise 

Versus 

General 

Exercise for 

Chronic Low 

Back Pain 

 

- Variabel penelitian 

a. Variabel bebas : 

Core Stability 

Exercise versus 

General Exercise 

b. Variabel terikat : 

- Chronic Low back 

pain 

- Instrumen 

penelitian : 

Numeric Rating Scale 

(NRS), Oswestry 

Disability Index 

-  Subject : 

414 

responden 

- Penelitian 

dilakukan selama 

3 bulan 

- Hasil : terdapat 

perbedaan yang 

signifikan pada 

Penelitian ini 

membandingkan 

pengaruh dari 

core stabitiy 

exercise dan 

General Back 

Exercise pada 

nyeri sedangkan 

penelitian yang 

dilakukan 

peneliti adalah 

melihat 

pengaruh core 

stability exercise 

terhadap tingkat 

nyeri punggung 

bawah. 
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Visual Analogue 

Scale (VAS) antara 

pemberian Core 

Stability Exercise 

dan General Back 

Exercise 

 

 


