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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Nyeri Punggung Bawah 

1. Definisi 

Nyeri punggung bawah adalah nyeri atau rasa tidak nyaman yang 

terletak dibawah costae ke 12 sampai otot gluteus dengan atau tanpa nyeri 

menjalar pada kaki yang merupakan keluhan yang sangat umum dirasakan 

oleh penderita, nyeri akan menjadi kronis ketika berlangsung selama tiga 

bulan bahkan lebih (Lionel, 2014). 

Nyeri punggung bawah  miogenik  merupakan nyeri yang 

berhubungan  dengan  stress  atau strain  otot-otot  punggung,  tendon  dan  

ligamen  yang  biasanya  ada  bila melakukan aktivitas sehari-hari secara 

berlebihan, seperti duduk atau berdiri terlalu  lama  juga  mengangkat  benda  

berat  dengan  cara  yang  salah (Susanti, Hartiyah & Kuntowato, 2015). 

Menurut Pramita (2014) menyatakan bahwa  nyeri punggung bawah 

miogenik merupakan nyeri yang terjadi di sekitar punggung bagian bawah 

yang disebabkan karena gangguan atau kelainan pada unsur otot atau tendon 

tanpa disertai adanya gangguan neurologis.  

2. Etiologi 

Nyeri punggung bawah dapat disebabkan oleh kondisi degeneratif 

misalnya penyakit arthritis, osteoporosis atau penyakit tulang lainnya seperti 

infeksi virus, iriasi pada sendi dan discuss dan kelainan bawaan tulang 

belakang (Nurzannah dan Sinaga, Salmah 2015). 
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Menurut Harsono (2007) dalam Setiasih (2012) menyatakan bahwa 

penyebab \nyeri punggung bawah miogenik antara lain : 

a. Ketegangan otot  

Ketegangan otot timbul disebabkan oleh sikap tegang yang 

konstan/berulang-ulang pada posisi yang sama sehingga akan 

memendekan otot-otot yang akhirnya menimbulkan nyeri. Nyeri 

juga dapat timbul karena regangan yang berlebihan pada pelekatan 

otot terhadap tulang. 

b. Spasme otot 

Spasme otot yang disebabkan oleh gerakan yang tiba-tiba 

dimana jaringan otot sebelumnya dalam kondisi yang tegang atau 

kurang pemanasan. Spasme otot ini memberikan gejala khas 

karena adanya kontraksi otot disertai rasa nyeri yang hebat. Setiap 

gerakan akan memperberat rasa nyeri sekaligus menambah 

kontraksi.  Akan terjadi lingkaran suatu nyeri dan spame otot dan 

ketidakmampuan bergerak. 

c. Defisiensi otot  

Defisiensi otot disebabkan oleh kurangnya latihan sebagai 

akibat tirah baring lama maupun immobilitas. 

d. Otot hipersensitif 

Otot hipersensitif akan menciptakan satu daerah kecil yang 

apabila dirangsang akan menimbulkan rasa nyeri ke daerah 

tertentu. Daerah kecil tadi disebut sebagai trigger point. 
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3. Faktor resiko 

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya nyeri punggung bawah 

antara lain faktor individu, faktor pekerjaan dan faktor lingkungan (Andini, 

2015). 

a. Umur 

Kejadian nyeri punggung bawah tertinggi terjadi pada umur 

35-55 tahun dan semakin meningkat dengan bertambahnya umur 

dan lebih tepatnya  akan semakin meningkat pada umur 55 tahun 

(Pratiwi et al, 2009). Pada usia 30 tahun terjadi degenerasi 

jaringan yang menyebabkan stabilitas pada tulang dan otot 

menjadi berkurang. Semakin tua seseorang, semakin tinggi risiko 

orang tersebut tersebut mengalami penurunan elastisitas pada 

tulang yang menjadi pemicu timbulnya gejala nyeri punggung 

bawah (Andini 2015). 

b. Jenis kelamin 

Prevalensi terjadinya nyeri punggung bawah lebih banyak 

terjadi pada wanita dibandingkan dengan pria karena secara 

fisiologis kemampuan otot wanita lebih rendah daripada pria.  

c. Indeks massa tubuh 

Ketika berat badan bertambah, tulang belakang akan tertekan 

untuk menerima beban yang membebani sehingga mengakibatkan 

mudahnya terjadi kerusakan dan bahaya pada stuktur tulang 

belakang,  salah satu daerah pada tulang belakang yang paling 

berisiko akibat efek dari obesitas adalah verterbrae lumbal  

(Purnamasari, Gunarso & Rujito, 2010). 
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d. Masa kerja 

Penelitian yang dilakukan oleh Umami, Hartanti & Dewi 

(2013) bahwa pekerja yang paling banyak mengalami keluhan 

LBP adalah pekerja yang memiliki masa kerja >10 tahun 

dibandingkan dengan mereka dengan masa kerja < 5 tahun 

ataupun 5-10 tahun. 

e. Kebiasaan merokok 

Perokok  memiliki status kesehatan mental yang lebih buruk 

dibandingkan dengan non-perokok karena merokok dapat 

menyebabkan penurunan perfusi dan malnutrisi dari diskus 

intervertebralis dengan vasokonstriksi dan dalam jangka panjang 

akan terjadi aterosklerosis, suplai darah yang lemah untuk struktur 

vertebrae dapat menyebabkan lesi degeneratif pada diskus 

intervertebralis dan juga merokok meningkatkan tingkat sirkulasi 

sitokin pro-inflamasi (Shiri, 2010). 

f. Riwayat pendidikan 

Pendidikan seseorang menunjukkan tingkat pengetahuan yang 

diterima oleh orang tersebut sehingga semakin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang, semakin banyak pengetahuan yang 

didapatkan (Andini, 2015).  

g. Aktivitas fisik 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Heneweer et al (2011)  

bahwa beban aktivitas fisik yang berat dan posisi yang salah 

merupakan faktor resiko nyeri punggung bawah sedangkan faktor 

resiko yang kuat untuk nyeri punggung bawah didefinisikan 
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sebagai jumlah dari gerakan “mengangkat dan membawa beban” 

dan “mendorong atau menarik”, “membungkuk dan memutar”. 

h. Kehamilan 

Penyebab nyeri punggung bawah pada wanita hamil adalah 

adanya perubahan hormonal yang menimbulkan perubahan pada 

jaringan lunak penyangga dan penghubung (connective tissue) 

sehingga mengakibatkan menurunnya elastisitas dan flexibilitas 

otot. Selain itu, pada wanita hamil juga disebabkan oleh faktor 

mekanik yang mempengaruhi kelengkungan tulang belakang oleh 

perubahan sikap statis dan penambahan beban pada saat ibu hamil 

(Wahyuni & Prabowo, 2012). 

1. Patofisiologi 

Keluhan pada nyeri punggung bawah terjadi karena respon tubuh 

yang mengeluarkan mediator inflamasi akibat faktor-faktor yang 

menyebabkan nyeri punggung bawah sehingga jaringan otot atau tulang yang 

cedera memicu pengeluaran sitokin pro-inflamasi yang akan menimbulkan 

persepsi nyeri, mekanisme nyeri merupakan proteksi pada tubuh seperti 

spasme otot yang selanjutnya dapat menimbulkan iskemia (Hadyan, 2015). 

Nyeri pungggung bawah miogenik dapat mengakibatkan spasme pada 

otot yang mana dapat menimbulkan penderita merasakan nyeri. Spasme otot 

yang berkepanjangan dapat menimbulkan vasokonstriksi pembuluh darah 

yang mengakibatkan ischemia (Pramita, Pangkahila & Sugijanto, 2015). 

Ischemia dapat menyebabkan akumulasi asam laktat dengan jumlah 

yang besar di dalam jaringan. Keterlibatan akumulasi asam laktat di dalam 

jaringan dapat merangsang ujung-ujung saraf nyeri (reseptor nyeri). Nyeri 
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dapat berasal dari efek langsung dari muscle spasm yang merangsang reseptor 

nyeri, tetapi dapat juga berasal dari efek tidak langsung dari muscle spasm 

yang mengompresi pembuluh darah  sehingga menyebabkan ischemia. Hal 

ini akan menciptakan pelepasan subtansi kimiawi penyebab nyeri (Jarvinen, 

2007). 

2. Tanda dan gejala 

Tanda dan gejala nyeri punggung bawah  miogenik adalah ditemukan 

nyeri myofacial, yang khas ditandai dengan nyeri dan nyeri tekan seluruh 

daerah yang bersangkutan (trigger points), nyeri yang dirasakan bersifat 

tumpul dan intensitas yang bervariasi seringkali menjadi kronik namun tidak 

disertai parestesi dan defisit neurologi. Bila batuk atau bersin nyeri tidak 

menjalar ke tungkai kemudian keluhan nyeri sering menghilang bila 

kelompok otot tersebut diregangkan, kehilangan ruang gerak kelompok otot 

yang bersangkutan (loss of range of motion) (Wulandari, 2010). 

Menurut Arya (2014) menyatakan bahwa tanda dan gejala nyeri 

punggung bawah antara lain nyeri di daerah lumbosakral (bagian bawah dari 

punggung) merupakan gejala utama pada nyeri punggung bawah, nyeri dapat 

menyebar ke depan, samping, dan belakang kaki atau terbatas pada punggung 

bagian bawah. Nyeri akan memburuk saat beraktifitas, terkadang nyeri akan 

semakin parah saat malam hari dan duduk dalam jangka waktu yang lama 

seperti pada saat melakukan perjalanan panjang dengan mobil. 

3. Klasifikasi  

Menurut Bimaariotejo (2009) menyatakan bahwa klasifikasi nyeri 

punggung bawah menurut perjalanan kliniknya dibagi menjadi dua, yaitu : 
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a. Acute low back pain 

Rasa nyeri yang menyerang secara tiba-tiba, rentang waktunya 

hanya sebentar, antara beberapa hari sampai beberapa minggu dan 

dapat hilang atau sembuh.. Acute low back pain dapat disebabkan 

karena luka traumatic seperti kecelakaan mobil atau terjatuh, rasa 

nyeri dapat hilang sesaat kemudian. Kejadian tersebut selain dapat 

merusak jaringan, juga dapat melukai otot, ligamen dan tendon. 

b. Chronic low back pain 

Rasa nyeri yang menyerang lebih dari 3 bulan atau rasa nyeri 

yang berulang-ulang atau kambuh kembali. Fase ini biasanya 

memiliki onset yang berbahaya dan sembuh pada waktu yang 

lama. Chronic low back pain dapat terjadi karena osteoarthritis, 

rheumatoidarthritis, proses degenerasi discus intervertebralis dan 

tumor. 

4. Pemeriksaan Nyeri Punggung Bawah 

Menurut Priyambodo (2008) terdapat beberapa pemeriksaan yang harus 

dilakukan untuk menegakkan diagnosa nyeri punggung bawah, yaitu : 

a. Anamnesis 

Anamnesis adalah pengumpulan data dengan cara melakukan 

tanya jawab kepada pasien maupun dengan keluarga pasien 

dengan menanyakan keterangan pasien, keluhan yang dirasakan, 

riwayat penyakit dan lain-lain. 

b. Inspeksi 

Inspeksi adalah pemeriksaan dengan cara melihat dan 

mengamati. Pada kondisi ini yang perlu diperhatikan meliputi 
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adakah gangguan berjalan, postur tubuh yang tidak normal 

(skoliosis, lordosis, dan kiposis), apakah menggunakan alat bantu 

ataupun korset, mimik wajah pasien sewaktu datang terlihat 

kesakitan atau tidak. 

c. Palpasi 

Palpasi adalah pemeriksaan dengan cara memegang, menekan 

dan meraba bagian pasien yang mengalami gangguan. Adakah 

nyeri tekan, spasme otot, benjolan di punggung bawah, serta dapat 

diketahui temperaturnya.  

d. Tes spesifik 

Test provokasi yang dapat membantu menegakkan diagnosa 

nyeri pungggung bawah adalah test lasseque (straight leg raising), 

slumpt test, tes patrick, tes kontra patrick dan tes bragard.  

B. Anatomi Tulang  Belakang 

1. Columna Verebralis 

Columna vertebralis membentuk tulang rangka leher dan punggung 

dan merupakan bagian utama tulang rangka aksial (yaitu, artikulasi tulang-

tulang cranium, columna vertebralis, costa dan strenum). Columna vertebralis 

pada orang dewasa secara khas terdiri dari 33 vertebra yang tersusun dalam 

lima regio: 7 vertebrae cervical, 12 vertebrae thoracic, 5 vertebrae lumbal, 5 

vertebrae sacrum dan 4 vertebrae coccygae (Snell, 2006). 

Fungsi dari columna vertebralis berdasarkan  buku dari Moore dan 

Dalley (2013) adalah sebagai berikut: 

a. Melindungi medulla spinalis dan nervus spinalis. 

b. Menopang berat tubuh di bagian superior terhadap pelvis. 
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c. Memberikan aksis yang fleksibel dan kaku sebagian untuk tubuh 

dan dasar yang diperluas untuk tempat kepala dan pusat 

perputaran. 

d. Berperan penting dalam postur dan lokomosi (gerakan dari satu 

tempat ke tempat lain). 

 

 

Columna vertebralis jika terlihat dari samping terdapat 4 kurva/ 

lengkung yaitu lengkung vertikal pada daerah leher melengkung ke depan, 

daerah thoracal melengkung ke belakang, daerah lumbal melengkung ke 

depan dan daerah pelvis melengkung ke belakang. Sendi columna vertebralis 

dibentuk oleh bantalan tulang rawan yang terletak di setap antara dua 

vertebrae yang mana dikuatkan oleh ligamentum (Syaifuddin, 2006). 

2. Vertebra Lumbal 

 Vertebra lumbal terletak di bagian punggung bawah antara toraks dan 

sacrum. Bagian-bagian dari vertebra lumbal hampir sama dengan vertebra 

cervical dan torakal yaitu: corpus, foramen vertebra, processus trnsversus, 

processus articularis dan processus spinosus. Karena berat yang ditopang 

semakin bertambah ke arah ujung inferior columna vertbralis, veretbra 

lumbal memiliki corpus yang masif, yang menjelaskan ketebalan tubuh 

Gambar 2.1 Columna Vertebralis 

(Paulsen & Waschke, 2011) 
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bawah di bidang median. Pada permukaan posterior dasar setiap processus 

transversus adalah processus accessorius kecil yang memberikan 

perlengkatan untuk musculus lumborum intertransversa medial. Pada 

permukaan posterior processus articularis superior terdapat processus 

mammillaris, yang memberi perlekatan bagi muculus multifidus dan otot 

intertransversa medial (otot-otot punggung) (Moore dan Dalley, 2013). 

 Vertebra lumbalis merupakan vertebra yang paling besar. Corpusnya 

sangat besar dibandingkan dengan corpus cervical maupun thoracal dan 

corpus lumbalis berbentuk seperti ginjal. Processus spinosusnya lebar dan 

berbentuk seperti kapak kecil. Processus transversusnya panjang dan 

langsing. Ruas kelima pada vertebra lumbal membentuk sendi dengan sacrum 

pada sendi lumbo-sacral (Pearce, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Discuss Intervertebralis 

Fungsi utama diskus ini adalah memisahkan antara 2 korpus vertebra 

sedemikian rupa sehingga dapat terjadi pergerakan dan cukup kuat untuk 

menahan beban kompresi. Setiap diskus terdiri dari 3 komponen yaitu (Snell, 

2011)  

Gambar 2.2 Vertebra Lumbal 

(William & Willkins, 2010) 
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a. Nukleus sentralis pulposus gelatinous yang berperan dalam 

mengganjal anulus fibrosus dari dalam dan mencegahnya tertekuk 

ke dalam. 

b. Anulus fibrosus yang mengelilingi nukleus pulposus, terdiri dari 

lamina lamina konstrentik serabut kolagen, pada setiap lamina 

serabutnya paralel, serabut terdalam anulus fibrosus mengelilingi 

nukleus pulposus dan terlekat pada vertebra endplate, sedangkan 

serabut bagian luarnya berlekatan dengan tepi corpus vertebra dan 

menjadi porsi ligamentum dari anulus fibrosus, serabut-serabut 

anulus fibrosus bergabung sempurna membentuk ligamentum 

longitudinale anterio, ligamentum longitudinal posterior. 

c. Sepasang vertebra endplates yang mengapit nukleus, permukaan 

datar teratas dan terbawah dari diskus merupakan vertebra 

endplate. 

Nucleus pulposus adalah inti central pada discuss IV . saat lahir 

nucleus seperti pulpa yang mengandung 88% air yang awalnya lebih bersifat 

kartilaginosa daripada fibrosa. Sifat semi cairnya berperan untuk sebagian 

besar fleksibilitas dan kekenyalan discuss IV serta columna vertebralis 

sebagai keseluruhan (Moore & Dalley, 2013). 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.3 Lumbal Vertebrae, Discuss Intervertebralis 

(Paulsen & Waschke, 2011). 
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4. Ligamen 

Ligamen utama pada vertebra lumbal sama seperti yang ada pada 

vertebra cervical bawah dan thoracal. Ligamen tersebut adalah (Magee, 

2014): 

a. Ligamentum longitudinale anterior merupakan ligamen yang tebal 

dan kuat, dan berperan sebagai stabilisator pasif saat gerakan 

ektensi lumbal. 

b. Ligamentum longitudinal posterior merupakam ligamen yang 

sangat sensitif karena banyak mengandung serabut saraf afferent 

nyeri (A delta dan tipe C) dan memiliki sirkulasi darah yang 

banyak. Ligamen ini berperan sebagai stabilisator pasif saat 

gerakan fleksi lumbal. 

c. Ligamentum flavum merupakan ligamen yang mengandung lebih 

banyak serabut elastin daripada serabut kolagen dibandingkan 

dengan ligamen-ligamen lainnya pada vertebra. Ligamen ini 

mengontrol gerakan fleksi lumbal. 

d. Ligamentum supraspinosus dan interspinosus merupakan ligamen 

yang berperan sebagai stabilisator pasif saat gerakan fleksi lumbal, 

serta ligamentum intertransversum ligamen ini mengontrol 

gerakan lateral fleksi kearah kontralateral. 

e. Ligamentum iliolumbar merupakanligamentum yang penting 

untuk lumbal dan pelvis. Ligamen ini berfungsi untuk 

menghubungkan processus transversus dari L5 dengan ilium, dan 

membantu mencegah perpindahan ke anterior dari L5. 
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5. Otot pada Vertebra Lumbal 

Menurut Moore dan Dalley (2013) terdapat 2 kelompok besar otot pada 

punggung yaitu otot punggung instrinsik (dalam) dan ekstrinsik (luar). Otot 

punggung intrinsik meliputi otot yang secara spesifik bekerja pada columna 

vertebralis yang menimbulkan gerakan dan mempertahankan gerakan 

maupun postur. Otot punggung ekstrinsik meliputi otot superficial dan 

intermedia yang masing-masing mengontrol ekstremitas dan gerakan 

pernapasan. 

a. Otot punggung instrinsik 

1) Otot erector spine / paravertebra 

2) Otot semispinalis 

3) Otot multifidus 

4) Otot rotator 

b. Otot punggung ekstrinsik 

1) Otot trapezius 

2) Otot latisimus dorsi 

3) Otot levator scapula 

4) Otot rhomboideus 

5) Otot serratus posterior 

Gambar 2.4 Ligamen 

(Paulsen & Waschke, 2011). 

 



24 
 

 

 

 

C. Nyeri 

1. Definisi Nyeri 

 Nyeri didefinisikan sebagai perasaan tidak nyaman yang disampaikan 

ke otak oleh neuron sensorik yang menandakan cedera aktual atau potensial 

pada tubuh, nyeri lebih dari sekedar sensasi atau kesadaran fisik terhadap 

nyeri namun mencakup persepsi, interpretasi subjektif dari ketidaknyamanan 

karena persepsi memberi informasi tentang lokasi, intensitas, dan sesuatu 

tentang sifatnya (Kumar & Elavarasi, 2016). 

 Nyeri merupakan pengalaman pribadi, subyektif, unik dan multidimensi 

baik secara sensoris maupun emosional yang bervariasi setiap individu dari 

waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh jenis kelamin, usia, budaya, 

pengalaman nyeri sebelumnya, dan faktor emosional seperti kegembiraan, 

kesedihan, ketakutan,keyakinan dan sikap pasien terhadap nyeri yang 

dirasakan (Rajagopal, 2006 ; Vaajoki, 2013). 

 Nyeri tidak selalu berhubungan dengan derajat kerusakan jaringan yang 

dijumpai. Nyeri bersifat individual yang dipengaruhi oleh genetik, latar 

belakang kultural, umur dan jenis kelamin. Anak belum bisa mengungkapkan 

nyeri sedangkan orang dewasa mengungkapkan nyeri jika sudah patologis 

Gambar 2.5 Otot-otot pada punggung 

(Paulsen & Waschke, 2011) 
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dan mengalami kerusakan fungsi.  Jenis kelamin tidak mempunyai perbedaan 

yang signifikan, namun penelitian yang dilakukan oleh Burn mempelajari 

bahwa kebutuhan narkotik pascaoperasi pada wanita lebih banyak 

dibandingkan dengan pria. Pengalaman masa lalu dengan nyeri juga 

memberikan pengaruh terhadap nyeri. Individu yang lebih berpengalaman 

dengan nyeri yang dialaminya, makin takut individu tersebut terhadap 

peristiwa yang akan diakibatkan (Schulte et al, 2010). 

2. Mekanisme nyeri 

 Impuls disampaikan oleh serabut saraf yang bermyelin besar dan kecil, 

aktivitas dari serabut saraf besar akan menghambat aktivitas substansia 

gelatinosa yang menyebabkan pintu gerbang tertutup sehingga impuls nyeri 

tidak sampai, sedangkan saraf yang bermyelin kecil memperlancar impuls 

masuk kedalam substansia gelatinosa selanjutnya naik ke otak untuk 

diterjemahkan sebagai nyeri. Nyeri berdasarkan mekanismenya melibatkan 

persepsi dan respon terhadap nyeri tersebut. Mekanisme timbulnya nyeri 

melibatkan empat proses, yaitu (Zakiyah, 2015). 

a. Transduksi/Transduction   

 Transduksi adalah adalah proses dari stimulasi nyeri dikonfersi 

kebentuk yang dapat diakses oleh otak. Proses transduksi dimulai 

ketika nociceptor yaitu reseptor yang berfungsi untuk menerima 

rangsang nyeri teraktivasi. Aktivasi reseptor ini (nociceptors) 

merupakan sebagai bentuk respon terhadap stimulus yang datang 

seperti kerusakan jaringan. 

b. Transmisi/Transmission  
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 Transmisi adalah serangkaian kejadian-kejadian neural yang 

membawa impuls listrik melalui sistem saraf ke area otak. Proses 

transmisi melibatkan saraf aferen yang terbentuk dari serat saraf 

berdiameter kecil ke sedang serta yang berdiameter besar. Saraf 

aferen akan ber-axon pada dorsal horn di spinalis. Selanjutnya 

transmisi ini dilanjutkan melalui sistem contralateral 

spinalthalamic melalui ventral lateral dari thalamus menuju cortex 

serebral.   

c. Modulasi/Modulation  

 Proses modulasi mengacu kepada aktivitas neural dalam upaya 

mengontrol jalur transmisi nociceptor tersebut. Proses modulasi 

melibatkan system neural yang komplek. Ketika impuls nyeri 

sampai di pusat saraf, transmisi impuls nyeri ini akan dikontrol 

oleh system saraf pusat dan mentransmisikan impuls nyeri ini 

kebagian lain dari system saraf seperti bagian cortex. Selanjutnya 

impuls nyeri ini akan ditransmisikan melalui sarafsaraf descend ke 

tulang belakang untuk memodulasi efektor.  

d. Persepsi/Perception  

 Persepsi adalah proses yang subjective. Proses persepsi ini 

tidak hanya berkaitan dengan proses fisiologis atau proses 

anatomis saja, akan tetapi juga meliputi cognition (pengenalan) 

dan memory (mengingat). Oleh karena itu, faktor psikologis, 

emosional, dan berhavioral (perilaku) juga muncul sebagai respon 

dalam mempersepsikan pengalaman nyeri tersebut. Proses 
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persepsi ini jugalah yang menjadikan nyeri tersebut suatu 

fenomena yang melibatkan multidimensional. 

3. Klasifikasi nyeri 

 Menurut Zakiyah (2015) menyatakan bahwa berdasarkan keluhan atau 

waktu kejadian, nyeri dibagi menjadi : 

a. Nyeri akut 

 Ciri khas nyeri akut adalah nyeri yang diakibatkan kerusakan 

jaringan yang nyata dan akan hilang seirama dengan proses 

penyembuhannya, terjadi dalam waktu singkat dari 1 detik sampai 

kurang dari 6 bulan. 

b. Nyeri kronis 

 Nyeri kronis adalah nyeri yang menetap melampaui waktu 

penyembuhan normal yakni enam bulan. Nyeri kronis dibedakan 

menjadi dua, yaitu : nyeri nonmaligna (nyeri kronis persisten dan 

nyeri kronis intermitten) dan nyeri kronis maligna. 

4. Pengukuran nyeri 

 Menurut Yudiyanta, Khoirunnisa & Novitasari (2015) mengatakan 

bahwa cara untuk membantu mengetahui akibat nyeri dapat menggunakan 

skala assessment uni-dimensional dan multi-dimensional. 

a. Skala nyeri uni-dimensional 

1) Hanya mengukur intensitas nyeri 

2) Cocok untuk nyeri akut 

3) Skala yang biasa digunakan untuk evaluasi outcome pemberian 

analgetik 
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4) Skala assessment nyeri uni-dimensional ini meliputi : Visual 

Analogue Scale (VAS), Verbal Rating Scale (VRS), Numeric 

Rating Scale (NRS), Wong Baker Faces Pain Rating Scale. 

b. Skala nyeri multi-dimensional 

1) Mengukur intensitas dan afektif nyeri 

2) Diaplikasikan untuk nyeri kronis 

3) Dapat dipakai untuk outcome assessment klinis 

4) Skala multi-dimensional ini meliputi : McGill Pain Questionnaire 

(MPQ), The Brief Pain Inventory (BPI), Memorial Pain 

Assessment Card, Catatan harian nyeri (Pain diary) 

Visual Analogue Scale (VAS) merupakan  alat pengukuran intensitas 

nyeri yang dianggap paling efisien yang telah digunakan dalam penelitian dan 

pengaturan klinis yang umumnya disajikan dalam bentuk garis horisontal, 

Visual Analogue Scale (VAS)  mempunyai korelasi yang baik dengan skala-

skala pengukuran yang lain dan dapat diaplikasikan pada semua pasien serta 

digunakan untuk mengukur semua jenis nyeri (Breivik et al, 2008). 

Keuntungan penggunaan VAS antara lain adalah metode pengukuran 

intensitas nyeri paling sensitif, murah dan mudah dibuat, namun kekurangan 

dari skala ini adalah memerlukan pengukuran yang lebih teliti dan sangat 

bergantung pada pemahaman pasien terhadap alat ukur tersebut (Hawker et 

al, 2011). 

 

 

 

Gambar  2.6 Visual Analogue Scale 

(Hiromi et al, 2013) 
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D. CORE STABILITY EXERCISE 

1. Definisi Core Stability Exercise 

Core  dapat digambarkan sebagai muscular box dengan otot 

abdominal di bagian depan, otot paraspinal dan otot gluteus di belakang, 

diafragma sebagai atap, dan pelvic floor dan hip girdle di bagian bawah. Pada 

core terdapat 29 pasang otot yang membantu menstabilkan tulang belakang, 

pelvis, dan rantai kinetik selama pergerakan fungsional (Akuthota, 2008). 

Core stability exercise adalah kemampuan untuk mengontrol posisi dan gerak 

dari trunk sampai pelvic yang digunakan untuk melakukan gerakan secara 

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

al, 2014). 

Kerja core stability memberikan suatu pola adanya stabilitas 

proksimal yang digunakan untuk mobilitas pada distal. Pola proksimal ke 

distal merupakan gerakan berkesinambungan yang melindungi sendi pada 

distal yang digunakan untuk mobilisasi saat bergerak. Saat bergerak otot–otot 

core meliputi trunk dan pelvic, sehingga membantu dalam aktifitas, disertai 

perpindahan energi dari bagian tubuh yang besar hingga kecil selama aktifitas 

(Kibler, Press  & Sciascia, 2006). 

2. Bentuk latihan Core Stability Exercise 

Menurut Smooth (2005) mengatakan bahwa core stability exercise dibagi 

menjadi beberapa level dan diawali dengan level 1 untuk memastikan correct 

posture yang benar dari deep abdominal muscle kemudian bertahap ke level 

selanjutnya. Setiap latihan dimulai dengan posisi tulang belakang yang netral 

dan tarikan pada perut bagian bawah. Core stability exrcise melatih kerja 
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posture dan ketahanan otot di sekitar tulang belakang. Latihan dilakukan 

dalam wktu 30-40 menit. Gerakan pada core stability exercise antara lain : 

a. Lower Stomach To Spine 

Prosedur : posisi tidur terlentang dengan lutut ditekuk 600 

kemudian tekan perut ke bawah selama 5 detik dan dilakukan 10-

15x pengulangan 

 

 

b. Leg Movement 

Prosedur : posisi tidur terlentang dengan lutut ditekuk 600 

kemudian tekan perut ke bawah. Selanjutnya angkat salah satu 

kaki keatas dengan posisi lutut ditekuk 90o. Ambil nafas ketika 

mengangkat kaki dan buang nafas ketika menurunkan kaki. Ulangi 

pada sisi kaki yang lain dengan 10-15x pengulangan 

 

   

 

c. Bridging 

Prosedur : posisi tidur terlentang dengan lutut ditekuk 600. 

Selanjutnya angkat perut dan hip keatas sehingga lutut, perut dan 

Gambar 2.7 Lower Stomach To Spine 

Smooth (2005) 
 

Gambar 2.8 Leg Movement 

Smooth (2005) 
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bahu berada pada satu garis lurus. Kemudian tahan selama 5-10 

detik dan ulangi 10-15x pengulangan. 

 

 

d. Point kneeling 

Prosedur : posisi pasien menghadap ke bawah dengan telapak 

tangan, lutut dan kaki menempel lantai (seperti kucing). 

Kemudian tarik panggul dan perut kebawah atau ke dalam. 

Selanjutnya tahan selama 5-10 detik dan ulangi 10-15x 

pengulangan. 

 

 

e. Horizontal hold 

Prosedur : posisi pasien berbaring tengkurap dengan elbow 

fleksi 90o untuk menahan bahu. Kemudian angkat perut dan hip 

keatas sehingga beban tubuh berada pada lutut dan siku. 

selanjutnya tahan selama 5-10 detik dan ulangi 10-15x 

pengulangan. 

Gambar 2.9 Bridging 

Smooth (2005) 
 

Gambar 2.10 Point Kneeling 

Smooth (2005) 
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3. Indikasi  

 Kibler (2006) 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. 

4. Kontra indikasi 

 a) Spondylolistesis; b) Ankylosing spondylitis; c) Terdislokasi dan ruptur 

ligament; d) Sedang dalam kondisi hamil; e) Fraktur  ; f) Tumor ganas 

disekitar area lumbal. 

5. Mekanisme core stability exercise menurunkan nyeri 

 Menurut Kisner (2007) menyebutkan bahwa efek latihan core stability akan 

mengembangkan kerja otot-otot dynamic muscular corset. Dengan terjadinya 

kontraksi yang terkoordinasi dan bersamaan dari otot-otot tersebut menopang 

trunk dengan baik, akibatnya tekanan intradiskal berkurang dan akan 

Gambar 2.11 Horizontal Hold 

Smooth (2005) 
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mengurangi beban kerja dari otot lumbal sehingga jaringan tidak mudah 

cidera, ketegangan otot lumbal dan abnormal berkurang.  

 Dengan terjadinya pelemasan otot diharapkan akan terjadi perbaikan 

muscle pump yang berakibat meningkatkan sirkulasi darah pada jaringan otot 

punggungm sehingga suplai makanan dan oksigen di jaringan otot menjadi 

lebih baik, nyeri yang ditimbulkan karena spasme akan berkurang Selain itu 

teraktivasinya 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 normal  (Kisner, 2007). 

E. IBU RUMAH TANGGA 

1. Definisi Ibu Rumah Tangga 

Kaum wanita saat ini tidak saja berperan tunggal, tetapi juga berperan 

ganda. Perkataan lain ibu rumah tangga tidak saja berperan pada sektor 

domestik, tetapi juga berperan di sektor publik. Ibu-ibu rumah tangga yang 

bekerja di sektor publik, seperti: Berdagang keliling, berdagang kecil-kecilan, 

warung, pembantu rumah tangga, salon, pegawai, penjaga toko, buruh pabrik, 

berdagang di pasar dan sebagainya (Salaa, 2015). 

Ibu rumah tangga adalah perempuan yang sudah menikah, memiliki 

anak, dan tidak memiliki pekerjaan yang memberikan penghasilan padanya 

dan sebagian waktunya lebih banyak berada dirumah saja untuk mengurus 

rumah tangga (Nurhamida, 2013). 

Pekerjaan rumah tangga itu sendiri erat kaitannya dengan seorang ibu 

rumah tangga. Ibu rumah tangga adalah salah satu profesi mulia yang dimiliki 

oleh perempuan yang sudah berkeluarga. Utamanya bagi seorang ibu rumah 
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tangga yang tidak bekerja, pekerjaan rumah tangga menjadi fokus utama 

karena sebagian besar waktu yang dihabiskan di dalam rumah. Pekerjaan 

rumah tangga itu sendiri merupakan pekerjaan yang monoton karena 

melakukan pekerjaan yang sama setiap hari dan sebagian besar dilakukan di 

dalam rumah 

2. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga 

Membersihkan peralatan dapur dan peralatan makan yang kotor 

setelah dipergunakan juga merupakan tugas utama para perempuan terutama 

para ibu rumah tangga. Pencucian biasanya cukup dilakukan secara sederhana 

pula, yaitu dengan menggunakan dua ember cuci, pertama untuk mencuci dan 

menyabun peralatan yang masih kotor, sedangkan ember kedua dipergunakan 

untuk membilas agar peralatan tersebut lebih bersih (Arsini, 2014).

 


