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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Punggung dan tulang belakang hampir selalu terlibat dalam aktivitas  

manusia. Dalam kaitannya dengan problem ganguan fisik yang berhubungan 

dengan alat gerak tubuh, gangguan tulang belakang adalah salah satu dari 

sekian banyak gangguan akibat kerja, baik itu dilihat dari susunannya, 

fungsinya,  maupun proses patologinya. Daerah lumbal terdiri atas L1 sampai 

L5 dan L5 – S1 yang paling besar menerima beban  atau berat  tubuh 

sehingga daerah  lumbal menerima gaya dan stres mekanikal paling besar 

sepanjang vertebra sehingga menyebabkan nyeri punggung bawah (Bellenir, 

2008 dalam Ayu, 2012).  

Penyebab nyeri punggung bawah yang paling sering adalah duduk  

terlalu  lama, sikap  duduk yang tidak tepat, postur  tubuh yang tidak ideal, 

aktivitas  yang berlebihan serta trauma (Gatam, 2008 dalam Djajakusli, 

2008). Nyeri  punggung  juga dapat terjadi pada berbagai situasi kerja, tetapi 

risikonya lebih  besar apalagi dengan duduk posisi lama dalam posisi statis, 

karena akan  menyebabkan  kontraksi otot  yang  terus menerus  atau  

pembuluh  darah  yang  terjepit. Penyempitan  pembuluh darah  menyebabkan  

aliran darah terhambat  dan  iskemi,  jaringan  kekurangan  oksigen  dan  

nutrisi,  sedangkan  kontraksi  otot yang lama akan menyebabkan peningkatan 

asam  laktat. Kedua  hal  tersebut akan  menyebabkan  nyeri  (Natalia dkk., 

2010). 
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Insiden nyeri punggung  bawah  di populasi ditemukan sebanyak 15-

20% dan 98% diantaranya disebabkan oleh faktor mekanikal karena 

ketegangan otot dan ligamentum tulang belakang. Di dalam penelitian 

Samara (2004), menunjukkan sekitar 39,7-60% orang dewasa  mengalami 

nyeri punggung bawah akibat duduk lama. Lama duduk selama 4 jam per hari 

dengan sikap membungkuk  merupakan  faktor risiko terjadinya nyeri 

punggung bawah. 

Pada  nyeri  punggung  bawah    yang  dirasakan  ini tentunya dapat 

menjadi  masalah   jika  mengganggu  aktifitas  sehari-hari. Terutama bagi 

pekerja  yang  pekerjaannya  harus  menuntut  terlalu  lama  yaitu  salah  

satunya adalah  pekerja  batu  bata,  dimana  pekerjanya  harus  duduk dalam 

6-8jam/hari. Bagi  pekerja nyeri  ini  tentu  akan  mengganggu  pekerjaannya  

dan  mengurangi produktifitasnya. Menurut  Paliyama (2003), low  back  pain  

myogenik  adalah  suatu   pengalaman   sensorik   dan  emosional  yang  tidak 

menyenangkan di daerah antara vertebra torakal 12 sampai dengan  bagian  

bawah  pinggul  yang  timbul  akibat  adanya potensi  kerusakan  ataupun  

adanya  kerusakan  jaringan  antara  lain  :  dermis pembuluh  darah,  fasia,  

muskulus,  tendon,  kartilago,  tulang  ligament,  intra artikuler  meniscus,  

bursa.  Akibat  dampak  yang  dapat  dirasakan  oleh  penderita  low back pain 

myogenik, maka  perlu  dilakukan  upaya  untuk  mengurangi  nyeri.  

Mengurangi nyeri  dapat  dilakukan  menggunakan  terapi farmakologis 

ataupun menggunakan  terapi  nonfarmakologis  yaitu  tanpa  menggunakan  

obat-obatan (Bayhakki, 2012). 
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Salah satu pengobatan  yang dapat diberikan  pada  penderita  low 

back pain  myogenik  adalah  latihan  core  stabilityexercise,  dimana  dalam  

latihan  ini  untuk  mengontrol  posisi  dan  gerakan  tulang  belakang  melalui  

panggul  dan  kaki  untuk  memungkinkan  produksi  optimal,  transfer  dan  

kontrol  kekuatan  dan  gerakan  ke  segmen  terminal  dalam  aktifitas  rantai  

kinetik  terintregrasi  (Kibler, 2006 dalam Susy, 2006). Sedangkan  menurut 

Pramita (2015), Core  stabiliy  exercise  (CSE)  merupakan  latihan  yang  

dapat diberikan pada pasien  nyeri punggung bawah. CSE   merupakan  

aktifasi  sinergis yang  meliputi otot-otot bagian dalam dari  trunk  yakni  otot  

core  (inti). Fungsi  core  yang  utama adalah untuk memelihara  postur  

tubuh. 

Penelitian ini dilakukan didesa Maron karena rata-rata pekerjaannya 

adalah membuat batu bata, mereka  membuat  batu  bata  dengan posisi duduk 

yang lama dan pekerjaannya yang kurang istirahat, pembuat batu  bata  

kebanyakan mengeluhkan nyeri punggung bawah. Di desa orang-orang lebih 

suka berkelompok karena di desa orang suka berkumpul dengan tetangga-

tetangganya namun ada juga yang suka individu, dengan itu latihan yang 

dilakukan berkelompok lebih efektif namun jika latihan individu tidak akan 

efektif. 

Pembentukan kelompok dalam latihan merupakan salah satu proses  

yang dapat mendukung lancarnya strategi dalam penurunan nyeri punggung 

bawah. Kelompok merupakan tulang punggung organisasi, melalui kelompok 
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atau tim dapat menurunkan nyeri lebih efektif  yang  lebih baik daripada 

secara individu (Bachroni, 2011).  

Dari  uraian  peneliti  tertarik  untuk  meneliti    pengaruh    core  

stability  exercisesecara kelompok dan individu terhadap  low  back pain  

myogenik  pada  pembuat  batu  bata  didesa  Maron. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan topik  diatas, maka penulis merumuskan masalah 

penelitian, yaitu:  

1. Apakah ada pengaruh pemberian core stability exercise secara kelompok 

terhadap low back pain myogenik pada pembuat  batu bata didesa Maron? 

2. Apakah ada pengaruh pemberian core stability exercise secara kelompok 

terhadap low back pain myogenik pada pembuat  batu bata didesa Maron? 

3. Apakah ada beda pengaruh pemberian core stability exercise secara 

kelompok dan individu terhadap low back pain myogenik pada pembuat  

batu bata didesa Maron? 

C. Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan  latar  belakang  dan  rumusan  masalah  yang  diuraikan,  maka 

tujuan  dari  penelitian  ini  adalah : 

1. Tujuan Umum 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

pemberian  core  stability  exercise secara kelompok dan individu  

terhadap  low  back pain myogenik  pada  pembuat  batu bata didesa 

Maron. 
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2. Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi tingkat low back pain myogenik secara kelompok dan 

individu sebelum dilakukan core stability exercise. 

2. Mengidentifikasitingkat low back pain myogenik secara kelompok dan 

individu sesudah dilakukan core stability exercise. 

3. Menganalisa perbedaan tingkat low back pain myogenik secara 

kelompok dan individu sebelum dan sesudah dilakukan core stability 

exercise. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan informasi tentang pengaruh pemberian core stability 

exercise secara kelompok dan individu terhadap low back pain myogenik 

pada pembuat batu bata didesa Maron. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

menambah referensi pengetahuan bagi fisioterapi dan dilanjutkan dengan 

penanganan fisioterapi baik penyuluhan, intervensi maupun edukasi bagi 

penderita low back pain myogenik. 

 

 

 


