
41 

BAB III 

KERANGKA PENELITIAN 

A. Kerangka Berpikir

Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka, maka dengan ini kerangka 

berpikir dapat disusun sebagai berikut : Nyeri punggung adalah nyeri di bagian 

lumbal, lumbosacral. Nyeri punggung biasanya dirasakan sebagai rasa sakit, 

tegangan, atau rasa kaku di bagian punggung. Nyeri ini dapat bertambah buruk 

dengan postur tubuh yang tidak sesuai pada saat duduk atau berdiri, cara 

menunduk yang salah, duduk teralalu lama atau mengangkat beban yang terlalu 

berat. 

Low Back Pain dapat menimbulkan derajat keluhan yang beraneka 

ragam. Derajat keluhan dari sebatas rasa tidak enak atau sampai pada nyeri yang 

hebat sehingga mengalami kesulitan dalam setiap pergerakan dan membutuhkan 

istirahat bahkan hingga membutuhkan perawatan.  

Berdasarkan permasalahan diatas maka diambil satu treatment yang akan 

di berikan pada kasus Low Back Pain Pain pada kelompok tani Anjasmoro di 

Desa Sumber Brantas Batu yaitu Myofascial Release yang bertujuan mengurangi 

pembatasan fascia, meningkatkan kinerja otot, meningkatkan fleksibilitas, 

meningkatkan lingkup gerak sendi (LGS) dan menurunkan nyeri. Untuk 

mengukur tingkat keparahan nyeri digunakan alat ukur yaitu skala nyeri 

Bourbanis sebelum dilakukan terapi dengan cara responden diminta 

menunjukkan rasa nyeri antara 0-10, 0 : tidak nyeri, 1-3 : nyeri ringan, 4-6 : nyeri 

sedang, 7-9 : nyeri berat, 10 : nyeri sangat berat. Pengukuran nyeri dilakukan 2 
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kali pada pre test  di lakukan pada mingg awal terapi dan post test dilakukan di 

minggu akhir terapi. 

B. Kerangka Konsep 

Berdasarakan uraian data yang telah dijelaskan tersebut, maka kerangka konsep 

dapat disusun sebagai berikut : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian 
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C. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre- Experimental dengan desain pre and post test one 

group design 

Populasi : Kelompok Tani di Dusun Jurangkuali Batu 

Teknik sampling  non-probability sampling : 

purposive sampling dengan menggunakan kriteria 

inklusi dan eksklusi (ID pain dan Tes spesifik) 

 

  
Sampel : beberapa petani di Dusun Jurangkuali 

Batu, Malang (Inklusi) 

Variabel independen : 

Myofascial Release. 

Variabel dependen : 

penurunan nyeri pada 

Low Back Pain 

SOP Skala Rasio 

Instrumen penelitian 

1. Effleurage  

2. Petrissage 

3. Skin rolling 

 

Instrumen penelitian 

1. Skala Nyeri Bourbanis 

HIPOTESIS 

H1 : Ada pengaruh Intervensi Myofacial release terhadap 

penurunan intensitas nyeri Low Back Pain pada kelompok tani 

di Dusun Jurangkuali, Batu Malang. 

 

Analisa data : Paired T-test 

Kesimpulan 
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D. Hipotesis 

H0 : Tidak ada pengaruh Intervensi Myofacial release terhadap penurunan 

intensitas nyeri Low Back Pain pada Kelompok Tani Anjasmoro di Dusun 

Jurangkuali, Batu Malang. 

H1 : Ada pengaruh Intervensi Myofacial release terhadap penurunan 

intensitas nyeri Low Back Pain pada kelompok Tani Anjasmoro di Dusun 

Jurangkuali, Batu Malang. 


