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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Semua orang pasti pernah merasakan sakit, baik itu sakit ringan 

maupun sakit yang cukup serius. Banyak hal yang menjadi penyebab kita 

merasakan sakit tersebut, salah satunya adalah kesehatan jasamani dan rohani. 

Kesehatan adalah modal dasar bagi kita untuk beraktifitas dengan maksimal. 

Kondisi jasmani dan rohani sangatlah berpengaruh dan harus selalu kita 

perhatikan secara baik untuk terjaganya kesehatan.  

Seiring berjalannya waktu tentu akan mengalami penurunan kondisi 

fisik yang disebabkan juga oleh banyak faktor, sehingga kita dapat merasakan 

sakit. Salah satu rasa sakit atau nyeri yang sering kita temukan di masyarakat 

akibat penurunan kondisi fisik adalah nyeri punggung bawah. Maka apabila 

kita mengalami rasa sakit atau nyeri tersebut, sikap kita harus selalu sabar dan 

menerima dengan ikhlas disertai dengan upaya kita untuk memperbaiki atau 

mengobatinya. Menurut Xenohikari (2016), bahwa dibalik penyakit yang kita 

alami, tentu mengandung hikmah yang sangat berharga bagi Si penderita 

khususnya dan bagi orang lain pada umumnya. Tidak mungkin Allah SWT 

melakukan sesuatau tanpa sebab yang mendahuluinya atau tanpa hikmah 

dibalik itu semua. 

Keluhan nyeri punggung bawah bermula dari keluhan muskuloskeletal 

yang dibiarkan berlanjut dan mengakibatkan kelainan yang menetap pada otot 
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dan juga kerangka tubuh. Mekanisme terjadinya nyeri punggung bawah telah 

lama dipelajari, namun penyebab pasti masih menjadi misteri. Menurut 

Patrianingrum (2015), ada beberapa pihak menduga paparan berulang terhadap 

cedera kecil, pihak lain menyatakan bahwa nyeri punggung bawah terjadi 

akibat peristiwa trauma yang besar, seperti cedera pada saat mengangkat, 

sedangkan ahli yang lain menyatakan bahwa nyeri punggung bawah 

merupakan hasil kombinasi cedera berulang dan satu peristiwa trauma yang 

besar. Sedangkan menurut Rahim (2012), bahwa nyeri punggung adalah 

keluhan yang umum dijumpai di masyarakat dan diperkirakan mengenai 65% 

dari seluruh populasi. 

Nyeri punggung bawah (NPB) miogenik merupakan nyeri yang 

berkaitan dengan bagaimana tulang, ligamen dan otot punggung bekerja. Nyeri 

tersebut akan menjadi masalah bila mempengaruhi cara kita menjalani atau 

mengganggu aktifitas kehidupan. Sebagian besar nyeri punggung bawah (NPB) 

miogenik merupakan gangguan yang dapat sembuh dengan sendirinya, pasien 

dengan NPB miogenik akan mengalami penyembuhan secara berkala dalam 

tempo lebih dari 2 minggu. Sekitar 90% membaik dalam dua bulan dan 10% 

pasien akan mengalami nyeri dalam waktu beberapa bulan bahkan tahun 

sehingga akan mengalami disabilitas berkelanjutan (Borenstein dan Wiesel, 

2004; Pramita, 2014 ). 

Seperti yang terjadi di Poli Fisioterapi RSUD Demak, berdasarkan hasil 

studi pendahuluan melalui observasi dan wawancara dengan petugas dan 

pasien di Poli Fisioterapi RSUD Demak, didapatkan bahwa dari rata-rata per 
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hari kunjungan pasien rawat jalan di Poli Fisioterapi adalah sebanyak ± 60 

pasien. Dari rata-rata kunjungan pasien tersebut, sebagian besar didominasi 

oleh kasus muskuloskeletal, diantaranya adalah keluhan nyeri punggung bawah 

(NPB). Pasien dengan keluhan tersebut, biasanya mendapatkan pelayanan di 

poli Fisioterapi rata-rata dengan pemberian modalitas menggunakan terapi 

listrik (TENS), Infra Red (IR) dan Micro Wave Diathermi (MWD) untuk 

rileksasi dan menurunkan derajat nyeri. 

Di sisi lain terdapat modalitas intervensi fisioterapi lainnya dalam 

upaya penanganan NPB adalah Back Exercise, diantaranya yaitu Wiliam’s 

Flexion Exercise (WFE), dengan mengutamakan terapi latihan gerakan fleksi 

dan Mc Kenzie Exercise, dengan mengutamakan terapi latihan gerakan 

ekstensi. Tujuan terapi latihan fleksi tulang belakang adalah untuk meluruskan 

postur lordosis, meregangkan m. back ekstensor, penguatan m. abdominal dan 

membuka foramen intervertebralis sehingga dapat mengurangi kompresi saraf. 

Sedangkan tujuan terapi latihan ekstensi adalah untuk mencapai dan 

mempertahankan postur normal lordosis vertebra, mengurangi stres posterior 

pada diskus intervertebralis dan ligamen vertebra (Wahyuni, 2012). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Moldovan (2012) tentang 

perbedaan efektifitas antara Wiliam’s Flexion Exercise (WFE) dan Mc Kenzie 

Exercise terhadap 22 subjek yang mengeluh nyeri punggung bawah dengan 

rentan usia 22-55 tahun, menunjukan hasil bahwa Mc Kenzie Exercise lebih 

efektif dibandingkan Wiliam’s Flexion Exercise (WFE) dalam menurunkan 

nyeri punggung bawah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Wahyuni (2012) 
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tentang perbedaan efektifitas antara Wiliam’s Flexion Exercise (WFE) dengan 

Mc Kenzie Exercise pada pasien yang mengalami postural low back pain, 

menunjukan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

Wiliam’s Flexion Exercise (WFE) dan Mc Kenzie Exercise terhadap 

peningkatan lingkup gerak sendi lumbosakral pada pasien yang mengalami 

postural low back pain.  

Dalam perkembangannya, terdapat suatu metode lainnya yang terkenal 

dengan “Core stabiliy exercise”. CSE adalah sebuah latihan yang sedang trend 

diberikan pada pasien NPB dibeberapa negara. CSE merupakan latihan dengan 

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

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

dan Raphael, 2009; Pramita, 2014). Program latihan ini didasarkan pada 

keyakinan bahwa core strength dan endurance (inti kekuatan dan ketahanan) 

adalah hal terpenting untuk memelihara kesehatan punggung bawah dan untuk 

mencegah terjadinya cedera terutama dalam peningkatan aktivitas fungsional. 

Otot inti yang lemah atau tidak seimbang akan mengakibatkan adanya rasa 

sakit di daerah punggung bawah (Pramita, 2014). 

Maka dari permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dan membuktikan apakah ada pengaruh pemberian Core Stability 

Exercise (CSE) dan Wiliam’s Flexion Exercise (WFE) terhadap penurunan 

derajat nyeri pada pasien dengan keluhan nyeri punggung bawah (NPB) 

miogenik di Poli Fisioterapi di RSUD Demak. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh pemberian Core Stability Exercise (CSE) terhadap 

penurunan nyeri pada pasien dengan keluhan Nyeri Punggung Bawah 

(NPB) Miogenik? 

2. Apakah ada pengaruh pemberian William Flexion Exercise (WFE) terhadap 

penurunan nyeri pada pasien dengan keluhan Nyeri Punggung Bawah 

(NPB) Miogenik? 

3. Apakah ada beda pengaruh Core Stability Exercise (CSE) dan William 

Flexion Exercise (WFE) terhadap penurunan nyeri pada pasien dengan 

keluhan Nyeri Punggung Bawah (NPB) Miogenik? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian Core Stability Exercise (CSE) 

terhadap penurunan derajat nyeri pada pasien dengan keluhan Nyeri 

Punggung Bawah (NPB) Miogenik. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pemberian William Flexion Exercise (WFE) 

terhadap penurunan derajat nyeri pada pasien dengan keluhan Nyeri 

Punggung Bawah (NPB) Miogenik. 

3. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh Core Stability Exercise (CSE) dan 

William Flexion Exercise (WFE) terhadap penurunan nyeri pada pasien 

dengan keluhan Nyeri Punggung Bawah (NPB) Miogenik. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Mendapatkan bukti manfaat serta mengetahui perbedaan dari Core 

Stability Exercise (CSE) dan William Flexion Exercise (WFE) dalam 

menurunkan derajat nyeri pada pasien dengan keluhan NPB miogenik. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi: 

a. Pasien 

Home Education, yaitu diharapkan pasien mampu secara mandiri, 

melakukan upaya penanganan nyeri punggung bawah. 

b. Peneliti lain 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain untuk 

mengembangkan penelitian selanjutnya. 

 

E. Penelitian terdahulu 

Walaupun sudah banyak penelitian yang meneliti terkait pengaruh 

“back exercise” diantaranya yaitu Core Stability Exercise (CSE) dan William 

Flexion Exercise (WFE) terhadap kondisi pada kasus NPB miogenik, akan 

tetapi dalam penelitian ini peneliti menekankan pada penurunan derajat nyeri 

dalam kasus NPB Miogenik yang dirasakan oleh pasien rawat jalan poli 

fisioterapi RSUD Sunan Kalijaga, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. 

Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang mendukung adalah sebagai 

berikut; 
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Nama Peneliti Judul Penelitian Jenis Penelitian Hasil Penelitian 

Indah Pramita 

(2014) 

Core Stability Exercise 

lebih baik 

meningkatkan aktivitas 

fungsional dari pada 

William’s Flexion 

Excercise pada pasien 

nyeri punggung bawah 

miogenik 

Quasi 

eksperimen, 

pre and post 

control group 

design 

core stability 

exercise lebih 

meningkatkan 

aktivitas 

fungsional dari 

pada william’s 

flexion exercise 

pada pasien 

nyeri punggung 

bawah 

miogenik. 

 

Diasnopta 

Pratama 

(2015) 

 

Pengaruh Core 

Stability Exercise 

Terhadap Penurunan 

Nyeri Punggung 

Bawah Myogenic Pada 

Pengrajin Batik 

Tradisional Pt. Danar 

Hadi Surakarta 

 

Quasi 

eksperimen, 

pre and post 

control group 

design 

Ada perbedaan 

pengaruh core 

stability 

exercise 

terhadap 

penurunan 

nyeri punggung 

bawah 

myogenic 

kelompok 

perlakuan dan 

kelompok 

kontrol. 

 

 


