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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Nyeri muskuloskeletal merupakan masalah yang signifikan pada 

masyarakat kontemporer. Salah satu contohnya adalah nyeri punggung bawah 

(Kȩdra and Czaprowski, 2013). Nyeri punggung bawah merupakan masalah 

kesehatan yang paling banyak menyebabkan disabilitas daripada kondisi yang 

lain (Heuch et al., 2016). Nyeri punggung adalah rasa sakit yang melibatkan 

seluruh atau sebagian dari area punggung. Nyeri punggung juga merupakan 

rasa ketidaknyamanan yang dapat berupa rasa tumpul, ngilu, terbakar, atau 

tertusuk di bagian atau di seluruh punggung (Umamah, Kamariyah and 

Firdaus, 2019). 

SMA PGRI 1 Banjarmasin adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Swasta yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kota 

Banjarmasin dengan alamat Jl. Sultan Adam Banjarmasin. Jumlah siswa yang 

dimiliki sekolah ini adalah 84 orang dengan kisaran usia 16-19 tahun. 

Data epidemiologi menunjukkan bahwa nyeri punggung bawah adalah 

masalah yang signifikan tidak hanya pada kelompok orang dewasa tetapi juga 

diantara anak-anak dan remaja. Prevalensi nyeri punggung bawah pada anak-

anak dan remaja meningkat dengan bertambahnya usia, dan perempuan 

menunjukkan kejadiannya yang lebih tinggi. Sebuah studi baru-baru ini dari 

(Kędra et al., 2020) menemukan bahwa prevalensi nyeri punggung bawah 

yang dilaporkan sendiri adalah 31%, 51,9% dan 71,2% di antara anak-anak 
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usia 10-13, 14-16 dan 17-19 tahun. Nyeri punggung selama periode 

kehidupan ini mungkin memiliki implikasi kesehatan di masa dewasa.  

Nyeri punggung bawah pada remaja disebabkan oleh beberapa hal, 

diantaranya faktor fisik, perilaku, genetik, dan psikososial. Sejalan dengan 

jenis penyebab ini, maka jenis kelamin, usia, aktivitas fisik, lama dan kualitas 

tidur teratur, depresi dan kecemasan, riwayat nyeri punggung dalam keluarga, 

tingkat pendidikan orang tua dan waktu yang dihabiskan untuk menonton 

televisi, menggunakan komputer, bermain video game, dan duduk telah 

diidentifikasi sebagai risiko (Noll et al., 2016). Studi yang dilakukan oleh 

(Kędra et al., 2020) mengungkapkan bahwa aktivitas fisik merupakan salah 

satu faktor penting terkait risiko nyeri punggung bawah pada anak-anak dan 

remaja, dan aktif secara fisik mungkin penting dalam pencegahan dan 

pengelolaan nyeri punggung bawah. Di sisi lain, terdapat bukti bahwa 

aktivitas fisik yang berat berbahaya untuk punggung. 

Aktivitas fisik adalah salah satu langkah penting yang dapat dilakukan 

seseorang dalam meningkatkan kesehatan (Oslon et al., 2018). Menurut 

Caspersen dalam (Amorim et al., 2019) aktivitas fisik didefinisikan sebagai 

gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang menghasilkan 

pengeluaran energi. Aktivitas fisik memiliki manfaat yang sangat besar pada 

kesehatan sosial, psikologis dan biologis individu. Keterlibatan dalam 

aktivitas fisik intensitas sedang dan teratur dapat mengurangi risiko 

morbiditas dan penyebab kematian, sementara aktivitas fisik secara luas 

digunakan sebagai strategi pencegahan untuk penyakit kronis seperti diabetes, 
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osteoporosis, penyakit kardiovaskular, dan banyak gangguan 

muskuloskeletal, termasuk nyeri punggung bawah. Aktivitas fisik telah 

banyak direkomendasikan dalam pedoman klinis untuk nyeri punggung 

bawah. 

Pentingnya aktivitas fisik telah dijelaskan dalam hadis berikut. Telah 

mengabarkan kepada kami Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Qadli telah 

mengabarkan kepada kami Abu Ja'far Muhamad bin Ali' Athar, mengabarkan 

kepadakami Ayahku, meriwayatkan kepada kami Qais dari Lais dari Mujahd 

dari Ibn Umar berkata: bersabda Rasulullah: "Ajarilah anak-anak kalian 

berenang, memanah, dan menenun bagi anak perempuan” (HR Imam al-

Baihaqi). 

Penelitian yang dilakukan oleh (Hanna et al., 2019) mengatakan bahwa 

nyeri punggung bawah dan aktivitas fisik mempunyai hubungan yang kuat. 

Aktivitas terbukti bermanfaat terhadap nyeri punggung bawah. Studi yang 

dilakukan di Kuwait menunjukkan korelasi yang signifikan antara nyeri 

punggung bawah dan aktivitas fisik yang rendah dan dengan penelitian di 

Thailand baru-baru ini yang meneliti tentang efektivitas lingkungan kerja 

berbasis aktivitas pada nyeri punggung bawah. Demikian pula, sebuah 

penelitian di Australia menyimpulkan bahwa nyeri punggung bawah lebih 

rendah pada lingkungan kerja berbasis aktivitas daripada lingkungan yang 

berbasis tidak aktif. Penurunan  dalam gerakan dan aktivitas tidak hanya 

mengakibatkan perkembangan berbagai penyakit kronis seperti penyakit 
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kardiovaskular dan obesitas, tetapi juga dapat menyebabkan peningkatan 

gangguan muskuloskeletal, salah satunya nyeri punggung bawah. 

Melihat latar belakang diatas, peneliti merasa perlu untuk melakukan 

peneltian dengan judul hubungan antara aktivitas fisik dengan nyeri 

punggung bawah pada pelajar SMA PGRI 1 Banjarmasin. 

B. Rumusan Masalah 

Adakah hubungan antara aktivitas fisik dengan nyeri punggung bawah 

pada pelajar SMA PGRI 1 Banjarmasin? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara aktivitas fisik dengan nyeri punggung 

bawah pada pelajar di SMA PGRI 1 Banjarmasin. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat aktivitas fisik pelajar SMA PGRI 1 Banjarmasin. 

b. Mengetahui jumlah pelajar SMA PGRI 1 Banjarmasin yang menderita 

nyeri punggung bawah. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 

hubungan antara aktivitas fisik dengan nyeri punggung bawah, serta dapat 

dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pemahaman 

peneliti mengenai hubungan aktivitas fisik dengan nyeri punggung 

bawah. 

b. Hasil penelitian agar dapat mengetahui aktivitas  meminimalisir 

aktivitas fisik yang dapat menyebabkan nyeri punggung bawah. 

 


