
EFEKTIFITAS CORE STABILITY DALAM PENANGANAN 

NYERI PADA  PASIEN LOW BACK PAIN  (Critical Review) 
HALAMAN JUDUL 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 

pada Jurusan Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan 

 

 

 

 

 

Oleh: 

 

YUNIA AYU SAPUTRI 

J120 170 005 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI FISIOTERAPI  

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  

2021 



 

2 

 

  

  



 

3 

 

  



 

4 

 

 

 



 

1 

 

EFEKTIFITAS CORE STABILITY DALAM PENANGANAN NYERI PADA  

PASIEN LOW BACK PAIN  (Critical Review) 

 

Abstrak 

 

Latar Belakang : Low back pain adalah sindroma nyeri dan penyebab utama pembatasan 

aktifitas menyerang di berbagai kalangan masyarakat. Low Back Pain sebagai nyeri dan 

rasa tidak nyaman terletak diantara costa dan lipatan gluteal inferior. Prevelensi Low 

Back Pain pada usia 24-39 tahun sebesar 4,2%, 30-59 tahun 19,6%, dan mengalami 

peningkatan secara linier dari usia 32-60 tahun. Otot core atau inti memiliki fungsi 

untuk stabilitas dan kontrol tulang belakang sehingga Core stability exercise efektif 

untuk dilakukan pada pasien yang mengalami Low Back Pain guna mengurangi nyeri 

dan kecacatan dalam jangka pendek.Tujuan Penelitian : Dengan melakukan review 

terhadap artikel-artikel terdahulu maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui efektivitas latihan core stability dalam penanganan nyeri pada Low Back 

Pain. Hasil Penelitian : Core Stability Exercise  dapat diberikan sebagai intervensi 

dengan melakukan selama 2 minggu dan dalam 1 minggu dapat dilakukan sebanyak 3x. 

Jenis latihan yang diberikan adalah : bridging, single leg bridging, modified plank, dan 

side plank yang diberikan 3 kali seminggu. Core Stability Exercise bermanfaat untuk 

memelihara kesehatan punggung bawah, statik stabilisasi, dan dinamik trunk serta 

mencegah terjadinya cedera (pada punggung dan ekstremitas bawah) terutama dalam 

meningkatkan aktivitas fungsional yang dapat mengurangi rasa nyeri.Kesimpulan  : 

Core stability exercise  ditemukan lebih efektif dalam mengurangi nyeri dan 

memperbaiki status fungsional. Core Stability Exercise bermanfaat untuk memelihara 

kesehatan punggung bawah, statik stabilisasi, dan dinamik trunk serta mencegah 

terjadinya cedera terutama dalam meningkatkan aktivitas fungsional. 

 

Kata Kunci : low  back pain, core stability exercise. 

 

Abstract 

 

Background: Low back pain is a pain syndrome and the main cause of activity 

restriction attacks in various circles of society. Low Back Pain as pain and discomfort 

lies between the ribs and the inferior gluteal fold. The prevalence of Low Back Pain at 

the age of 24-39 years was 4.2%, 30-59 years 19.6%, and increased linearly from the 

age of 32-60 years. Core or core muscles have a function for spinal stability and control 

so that core stability exercises are effective for patients with Low Back Pain to reduce 

pain and disability in the short term. Research Objectives: By reviewing previous 

articles, the aim of the study This is to determine the effect of core stability training 

with decreased pain on Low Back Pain. Results: Core Stability Exercise can be given as 

an intervention by doing it for 2 weeks and in 1 week it can be done 3 times. The types 

of exercises given are: bridging, single leg bridging, modified plank, and side plank 

which are given 3 times a week. Core Stability Exercise is useful for maintaining the 

health of the lower back, static stabilization, and trunk dynamics as well as preventing 

injury (to the back and lower extremities), especially in increasing functional activities 

that can reduce pain. Conclusion: Core stability exercise was found to be more effective 

in reducing pain and improve functional status. Core Stability Exercise is useful for 
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maintaining the health of the lower back, stabilizing static, and trunk dynamics as well 

as preventing injury, especially in increasing functional activities. 

 

Keyword: low  back pain, core stability exercise.  

 

1. PENDAHULUAN 

Low back pain adalah sindroma nyeri dan penyebab utama pembatasan aktifitas 

menyerang di berbagai kalangan masyarakat (Dixit, 2017). Prevelensi Low Back Pain 

pada usia 24-39 tahun sebesar 4,2%, 30-59 tahun 19,6%, dan mengalami peningkatan 

secara linier dari usia 32-60 tahun menurut (Meucci, Fassa, & Faria, 2015).  Low back 

pain yang sering terjadi saat ini adalah low back pain myogenik, sejalan dengan 

berkurangnya aktifitas fisik individu dikarenakan adanya pandemi COVID 19. Low 

back pain myogenik adalah nyeri punggung bawah dimana otot merupakan sumber 

nyeri (Rahmanto, Yulianti, & Valini, 2019).  

Resiko yang dapat menyebabkan terjadinya Low Back Pain karena posisi postur 

tubuh yang tidak benar ketika digunakan untuk beraktivitas sehingga otot menjadi 

tegang. Kondisi otot yang tegang secara terus menerus dapat menimbulkan rasa yang 

tidak nyaman. Secara perlahan elastisitas jaringan menurun dan tekanan otot meningkat 

dan timbul rasa tidak nyaman disebut nyeri. (Inani & Selkar, 2013) 

Core stability exercise merupakan bentuk  latihan yang digunakan guna melatih 

otot-otot core (inti). Otot core atau inti memiliki fungsi untuk stabilitas dan kontrol 

tulang belakang. Core stability exercise efektif untuk dilakukan pada pasien yang 

mengalami Low Back Pain guna mengurangi nyeri dan kecacatan dalam jangka pendek. 

(Thompson, Sadler, Chuter, Spink, & Janse de Jonge, 2015).  

 

2. METODE 

Jenis penelitian ialah Critical Review. Critical Rewiew adalah salah satu bentuk metode 

untuk mengkaji, menganalasis, serta mengevaluasi sebuah artikel agar mengetahui 

kelemahan dan kelebihan dari sebuah artikel. (Knowboo, 2010). Dasar pencarian data 

dapat dicari dengan metode  strategi berupa mesin pencarian yang ditujukan untuk 

mencari referensi literature seperti Google Scholar, National Center for Biotechnology 

Information (NCBI), Physiotherapy Evidence Database (PEDro), dan PubMed dimana 

metode pencarian topic dilakukan dengan cara melakukan input keyword pada kolom 

mesin pencarian diatas. Keyword yang digunakan “Low Back Pain”, “core stabilization 
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exercises”. “Effect of core stabilization exercises”. Setiap artikel yang digunakan, 

dinilai quartilnya menggunakan Schimago Journal Rank dengan kriteria Q3-Q1 dan 

Sinta dengan S2-S1. 

 Metode yang dilakukan  dalam pengumpulan data yaitu semua referensi seperti 

artikel, abstrak, maupun jurnal akan di review berdasarkan beberapa kriteria inklusi dan 

ekslusi dari referensi terpilih sebagai tinjauan data atau sumber informasi yang relevan.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Hasil review artikel terpilih 

Jurnal Patient (P) Intervention  (I) Comparison 

(C) 

Outcome (O) 

1 Pasien low back 

pain myogenic 

yang memiliki 

usia 18-65 tahun 

yang mengalami 

nyeri pada 

bagian lumbal 

kurang lebih 

selama 2 

minggu. 

Pada penelitian 

ini intervensi 

yang digunakan 

ialah core 

stability exercise 

dengan berbagai 

modifikasi 

gerakan. 

Dengan 

melakukan 

latihan 

isometric 

pada otot 

core. 

Pada beberapa gerakan 

yang dilakukan pada 

latihan core stability  

dapat meningkatkan  

aktivitas otot pada 

pasien low back pain 

untuk menjaga 

keseimbangan seluruh 

tubuh dan untuk 

mengatur kekuatan 

otot serta memelihara 

postur tubuh.  

2 Pasien low back 

pain myogenic 

yang memiliki 

usia 20-50 tahun. 

Intervensi yang 

diberikan yaitu 

core stability 

exercise 

dilakukan selama 

2-3 bulan dengan 

intensitas 3x 

seminggu. 

Latihan 

konvensional 

seperti 

gerakan 

isometric dan 

ekstensi aktif 

pada 

vertebra. 

Core stability exercise 

menunjukkan adanya 

penurunan yang 

signifikan untuk nyeri 

dan dapat 

meningkatkan status 

fungsional. 

3 Pasien low back 

pain myogenic 

yang memiliki 

usia 35-60 tahun  

Intervensi yang 

diberikan yaitu 

core stability 

exercise 

dilakukan selama 

2 bulan dengan 

intensitas 3x 

seminggu. 

Melakukan 

olahraga 

yang terartur. 

Adanya peningkatan 

otot trunk ketika 

diberikan core stability 

exercise. Postur tubuh 

akan mempengarui 

kondisi tulang 

belakang , sehingga 

pada pasien low back 

pain akan merasakan 

nyeri yang disebabkan 

karena perubahan 

postur. 
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4 Pasien low back 

pain akut non 

spesifik yang 

memiliki usia 

35-60 tahun. 

Intervensi yang 

diberikan yaitu 

core stability 

exercise 

dilakukan selama 

3 bulan dengan 

intensitas latihan 

3x seminggu. 

Diberikan 

massage 

dalam 

pengananan 

tambahan. 

Core stability exercise  

dapat menurunkan rasa 

nyeri  karena dapat 

meingkatkan aktivitas 

serat otot lebih dalam 

dan luas dan resiko 

kambuh semakin kecil. 

5 Pasien low back 

pain myogenic 

yang memiliki 

usia 35-55 tahun. 

Intervensi yang 

diberikan yaitu 

core stability 

exercise 

dilakukan selama 

2 bulan dengan 

intensitas latihan 

3x seminggu. 

Diberikan 

William 

flexion 

exercise 

Core stability exercise  

dapat meningkatkan 

aktivitas fungsional 

sehingga dapat 

menurunkan tingkat 

nyeri dan mampu 

membentuk koaktivitas 

otot sehingga mampu 

mengontrol gerakan. 

6 Pasien low back 

pain akut non 

spesifik dengan 

usia 18-60 tahun. 

Intervensi yang 

diberikan yaitu 

core stability 

exercise 

dilakukan selama 

3-4 bulan. 

Diberikan 

terapi 

thermal 

(TENS) 

Core stability exercise 

dapat menurunkan 

tingkat nyeri dan 

mampu mengontrol 

gerakan serta 

meningkatkan aktivitas 

fungsional pada otot 

trunk dan koordinasi 

yang dapat menjaga 

stabilitas lumbal. 

7 Pasien low back 

pain akut non 

spesifik dengan 

usia 35-60 tahun. 

Intervensi yang 

diberikan yaitu 

core stability 

exercise 

dilakukan selama 

2-3 bulan dengan 

intensitas latihan 

3x seminggu. 

Dilakukan 

myofacial 

release pada 

otot yang 

lemah. 

Core stability exercise 

mampu meningkatkan 

aktivitas fungsional 

serta menurunkan 

tingkat nyeri pada 

pasien low back pain. 

 

Hasil analisis dari review artikel terpilih bahwa low back pain disebabkan 

adanya spasme pada otot yang dapat menimbulkan rasa nyeri. Hal ini jika terjadi secara 

terus menerus dapat menimbulkan vasokonstriksi pembuluh darah dan terjadinya 

iskemia, sehingga penderita akan membatasi adanya gerakan yang dapat menimbulkan 

nyeri. Otot yang mengalami atrofi dalam jangka waktu lama maka akan terjadi 

penurunan kekuatan yang akan menyebabkan gangguan pada  stabilitas lumbal dan 

tingkat aktivitas fungsional. 
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Core stability exercise ialah suatu komponen penting yang dapat memberi 

kekuatan lokal dan keseimbangan untuk  aktifitas gerak secara efisien. Core stability 

exercise mampu mengurangi rasa nyeri serta mampu meningkatkan aktivitas fungsional 

dan dapat memberi pengaruh dalam menurunkan spasme. Selain itu, mampu 

meningkatkan ektensibilitas, stabilitas serta penguatan otot. . (Thompson, Sadler, 

Chuter, Spink, & Janse de Jonge, 2015). Dengan ini akan memberikan keseimbangan 

otot abdominal dan paravertebra karena adanya koaktivitas otot inti  dari trunk yang 

dapat menurunkan rasa nyeri akibat nyeri punggung bawah. 

Berdasarkan hasil review dari beberapa artikel yang terpilih maka dapat 

drekomendasi yang tepat dalam menjalankan intervensi core stability exercise dengan 

metode gerakan  bridging, single leg bridging, modified plank, dan side plank dengan 

melakukan selama 2-3 bulan dan dalam 1 minggu dapat dilakukan sebanyak 3x. Core 

Stability Exercise tepat dilakukan dalam menangani kasus low back pain myogenic 

karena sangat membantu dalam meningkatkan akifitas fungsional pada otot yang 

mengalami kelemahan sehingga dapat menurunkan rasa nyeri dan mencegah untuk 

terjadi kekambuhan dalam jangka pendek. Core stability exercise juga dapat menangani 

kasus low back pain kronis namun dengan hasil yang kurang maksimal jika dilakukan 

dalam waktu 2-3 bulan saja. Sehingga memerlukan waktu yang lebih lama lagi untuk 

penanganannya dan belum diketahui apakah bisa menyebabkan kekmabuhan dalam 

jangka waktu yang singkat atau tidak. Core stability exercise  bermanfaat untuk 

memelihara kesehatan punggung bawah, statik stabilisasi, dan dinamik trunk serta 

mencegah terjadinya cedera (pada punggung dan ekstremitas bawah) terutama dalam 

meningkatkan aktivitas fungsional sehingga dapat menurunkan rasa nyeri akibat nyeri 

punggung bawah. 

 

4.  PENUTUP  

Kesimpulan dari hasil critical review mengenai seluruh analisa, pembahasan, dan 

evaluasi dari 7 artikel terpilih bahwa, core stability exercise  ditemukan lebih efektif 

dalam mengurangi nyeri dan memperbaiki status fungsional. Core Stability Exercise 

dapat digunakan  untuk menjaga dan mampu mencegah terjadinya gangguan dalam 

meningkatkan aktivitas fungsional. Sehigga mampu membantu dalam meningkatkan 

aktifitas fungsional dan dapat menurunkan tingkat nyeri pada pasien low back pain. 
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Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan yang tepat 

dalam menjalankan intervensi core stability exercise dengan metode gerakan  bridging, 

single leg bridging, modified plank, dan side plank dengan melakukan selama 2-3 bulan 

dan dalam 1 minggu dapat dilakukan sebanyak 3x. Core Stability Exercise tepat 

dilakukan dalam menangani kasus low back pain myogenic karena sangat membantu 

dalam meningkatkan akifitas fungsional pada otot yang mengalami kelemahan sehingga 

dapat menurunkan rasa nyeri dan mencegah untuk terjadi kekambuhan dalam jangka 

pendek. Core stability exercise juga dapat menangani kasus low back pain kronis 

namun dengan hasil yang kurang maksimal jika dilakukan dalam waktu 2-3 bulan saja. 

Sehingga memerlukan waktu yang lebih lama lagi untuk penanganannya dan belum 

diketahui apakah bisa menyebabkan kekmabuhan dalam jangka waktu yang singkat atau 

tidak. Core stability exercise  bermanfaat untuk memelihara kesehatan punggung 

bawah, statik stabilisasi, dan dinamik trunk serta mencegah terjadinya cedera (pada 

punggung dan ekstremitas bawah) terutama dalam meningkatkan aktivitas fungsional 

sehingga dapat menurunkan rasa nyeri akibat nyeri punggung bawah. 
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