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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Nyeri Punggung Bawah (NPB) merupakan permasalahan  yang 

sering terjadi dalam praktik klinik dengan gejala umum yang terasa pada 

bagian lumbo-sakral, otot gluteal, paha dan sering kali pada ekstremitas 

bawahTudler (2001) dan Chiodo (2003). Dikatakan NPB kronik apabila 

keluhan berlangsung lebih dari 2-3 bulan, perlu tindakan khusus pada 

umumnya disertai dengan disabilitas, yang terjadi pada otot-otot dan 

jaringan spesifik yang lain. 

Berdasarkan kunjungan pasien NPB  secara umum di RS 

dr.Soeradji Tirtonegoro (RSST) Klaten pada tahun 2012 sejumlah 1885 

orang.  Jumlah tersebut 15% diantaranya adalah pasien NPB Kronik. 

Penanganan terapi standar di RSST Klaten adalah Short Wave Diathermy 

(SWD) dan Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS). 

Hasil terapi dari tindakan yang kurang adekwat tersebut 

menyebabkan kekambuhan yang bersifat kronis, dengan kata lain 

membutuhkan waktu kesembuhan lebih lama. Hal ini perlu penanganan 

yang lebih komprehensif yang salah satunya adalah terapi latihan 

(Hodges et al., 2003). Melihat kenyataan besarnya tingkat kekambuhan 

NPB Kronik tersebut, penulis ingin memberikan persepsi kesehatan 

umum yang positif dengan metode latihan pilates yang benar-benar 



2 
 

dipahami penderita. Karena latihan pilates yang konsisten dan terukur 

akan memperbaiki kontrol dan stabilitas spine dan pelvis yang akan 

mengurangi iritasi mekanik, bisa secara efektif menurunkan gejala-gejala 

sakit punggung bawah dan menyembuhkan nyeri.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas 

maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah Apakah Pengaruh  

Latihan Pilates Terhadap Kemampuan Fungsional pada Pasien NPB 

kronik Akibat spondyloarthrosis lumbalis di RSST. 

  

C.Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui manfaat pemberian latihan pilates  terhadap 

pasien NPB kronik akibat spondyloarthrosis lumbalis. Selain 

penggunaan modalitas fisioterapi SWD dan TENS di Instalasi 

Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit Umum Soeradji Tirtonegoro 

(RSST) Klaten. 

2. Tujuan khusus 

Untuk memberi gambaran kepada masyarakat bahwa latihan 

pilates berpengaruh terhadap kemampuan fungional pasien Nyeri 

Punggung Bawah Kronik akibat Spondyloarthrosis Lumbalis. 
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D.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan sebagai pedoman pelaksanaan yang baik 

dalam meningkatkan kemampuan fungsional sehari-hari pada NPB 

kronik akibat spondyloarthrosis lumbalis dengan tetap melihat sejauh 

mana manfaat latihan pilates terhadap penurunan nyeri. 

 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian untuk pengembangan Iptek diharapkan dapat 

menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang 

kesehatan. Hal ini memberikan gambaran bahwa ada pengaruh 

pemberian latihan pilates terhadap kemampuan fungsional sehari-hari 

pada pasien NPB kronik akibat spondyloarthrosis lumbalis, yang 

disebabkan adanya penurunan nyeri dan peningkatan kapasitas fisik. 

 




