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“HUBUNGAN SHOLAT DALAM MENURUNKAN TINGKAT 

LOW BACK PAIN PADA LANJUT USIA DI KECAMATAN 

TAMALATE” 
 

ABSTRAK 

Latar Belakang : Low back pain (LBP) yang dikenal dengan nyeri punggung 

bawah disebabkan banyak faktor terutama faktor usia maupun posisi argonomis 

yang salah. Adapun kejadian LBP biasannya terjadi pada lanjut usia yang berusia 

60 keatas, akibat menghilangnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri 

secara perlahan-lahan serta mempertahankan struktur dan fungsi normalnya. 

Sholat terdiri atas gerakan-gerakan yang merangsang tulang dan otot punggung 

lebih kuat. Oleh karena itu kita sebagai umat muslim diwajibkan melaksanakan 

sholat lima waktu dalam sehari selain untuk beribadah, sholat juga mampu 

menyembuhkan penyakit - penyakit tertentu salah satunya nyeri pinggang. 

Tujuan penelitian : Guna menganalisa hubungan sholat dalam menurunkan 

tingkat nyeri punggung bawah pada lanjut usia di kecamatan Tamalate. 

Metode penelitian : Merupakan peneltian observational analitik dengan 

pendekatan cross sectional. Populasi penelitian ini adalah lansia yang memiliki 

umur ≥ 60 tahun. Sampel diambil dengan teknik simple random sampling dengan 

minimal sampel 53 responden. pengukuran dilakukan dengan menggunakan 

quisioner. 

Hasil penelitian: Dari penelitian yang telah dilakukan pada 62 responden. 

didapatkan hasil responden yang memiliki intensitas sholat yang rendah dan tidak 

mengalami LBP sebanyak 9 (14,5%) orang, responden yang memiliki intensitas 

sholat rendah dan mengalami LBP sebanyak 11 (17,7%) orang, responden yang 

memiliki intenstassholat yang tinggi dan tidak mengalami LBP sebanyak 35 

(56,5%) orang, sedangkan responden yang memiliki intensitas sholat yang tinggi 

dan mengalami LBP sebanyak 7 (11,3%) orang. 

Kesimpulan : Sehingga dari penelitian ini terdapat hubungan sholat dalam 

menurunkan tingkat nyeri punggung bawah pada lanjut usia di kecamatan 

Tamalate. 

Kata Kunci : low back pain, sholat dan lansia. 
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IN ELDERLY IN TAMALATE DISTRICT” 

 

 
ABSTRACT 

Background: Low back pain (LBP), which is known as low back pain, is caused 

by many factors, especially age and the wrong ergonomic position. The incidence 

of LBP usually occurs in the elderly aged 60 and over, due to the loss of the 

ability of the tissue to repair itself slowly and maintain its normal structure and 

function. Prayer consists of movements that stimulate the bones and back muscles 

to be stronger. Therefore we as Muslims are required to pray five times a day in 

addition to worship, prayer is also able to cure certain diseases, one of which is 

back pain. 

Objective: To analyze the relationship of prayer in reducing the level of low back 

pain in the elderly in Tamalate sub-district. 

Methods: This is an analytical observational study with a cross sectional 

approach. The population of this study is the elderly who have an age of 60 years. 

The sample was taken by simple random sampling technique with a minimum 

sample of 53 respondents. Measurements were made using a questionnaire. 

Results: From research that has been conducted on 62 respondents. The results 

showed that respondents who had low prayer intensity and did not experience 

LBP were 9 (14.5%) people, respondents who had low prayer intensity and 

experienced LBP were 11 (17.7%) people, respondents who had high prayer 

intensity and did not experience LBP. experienced LBP as many as 35 (56.5%) 

people, while respondents who had a high intensity of prayer and experienced 

LBP as many as 7 (11.3%) people. 

Conclusion: So from this study there is a relationship between prayer in reducing 

low back pain levels in the elderly in Tamalate sub-distric. 

Keywords: low back pain, prayer and the elderly. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Aktivitas sehari-hari manusia yang beragam tanpa disadari dapat 

menyebabkan berbagai macam keluhan dan gangguan, hal ini terjadi karena 

kurangnya perhatian terhadap masalah keamanan anggota tubuh terhadap pola 

gerak yang dilakukan. Salah satu macam keluhan tersebut yaitu nyeri punggung 

bawah (NPB). Angka perkiraan menunjukkan kurang lebih 80% orang dewasa 

pernah mengeluh NPB. Sekitar kurang lebih 65-80% manusia akan mengalami 

NPB pada suatu waktu dalam kehidupannya.1 

Low Back Pain (LBP) merupakan salah satu gangguan musculoskeletal 

yang paling umum terjadi dan dapat terjadi pada siapa saja. Faktor resiko yang 

dapat menyebabkan terjadinnya LBP diantarannya yaitu usia, jenis kelamin, 

Indeks Masa Tubuh (IMT), kebiasaan merokok, kesegaran jasmani, riwayat 

penyakit rangka, riwayat trauma dan masalah spikologis maupun psikososial. 

Factor-faktor yang berhubungan dengan pekerjaan seperti beban kerja aktivitas 

fisik yang dilakukan, posisi kerja, posisi tubuh yang salah, membungkuk, atau 

sikap tubuh yang tidak baik pada saat susuk, tidur, maupun berdiri dalam jangka 

waktu lama dan posisi ketika memutar badan, serta factor lingkungan fisik seperti 

paparan getaran dan kebisingan.2 

Epidemiologi mengenai LBP di Indonesia belum ada, namun diperkirakan 

40% penduduk pulau Jawa Tengah berusia diatas 65 tahun pernah menderita nyeri 

punggung, prevalensi pada laki-laki 18,2% dan pada wanita 13,6%. LBP 

merupakan gejalah yang paling umum kedua keluhan neurologis di Amerika 
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Serikat, kedua setelah sakit kepala dan merupakan penyebab paling umum 

kecacatan pada orang yang kurang dari 45 tahun. Prognosis LBP ini biasanya 

sebagian besar akan baik. Untuk 90% orang, bahkan mereka dengan iritasi akar 

saraf, gejalah ini akan membaik dalam waktu dua bulan meski pasien berobat 

rutin atau pun tidak ada perawatan sama sekali.2 

Menua adalah proses menghilangnya kemampuan jaringan untuk 

memperbaiki diri secara perlahan-lahan serta mempertahankan struktur dan fungsi 

normalnya.6 Proses menua seseorang ditandai dengan tubuh yang mulai melemah, 

gerakan tubuh semakin lamban dan kurang bertenaga, kesimbangan tubuhlambat 

laun mulai berkurang, dan makin menurunnya waktu reaksi. Proses ini ditandai 

oleh penurunan fungsi tubuh. Salah satu akibat dari penurunan fungsi tubuh yaitu 

fleksibilitas punggung yang mulai berkurang terutama pada daerah vertebrae 

bagian bawah. Penurunan fleksibilitas tersebut dapat menyebabkan nyeri.3 

Sholat menurut arti bahasa merupakan doa yang pada awalnya merupakan 

istilah untuk menunjukkan makna dari doa secara keseluruhan, namun semakin 

mengikuti zaman kemudian berubah menjadi istilah secara khusus. Sehingga yang 

awalnya berasal dari kata doa kemudian dipindah artikan menjadi pemahaman 

sholat berdasarkan syariat. Sholat diwajibkan atas dasar Al-Qur’an, Sunnah dan 

Ijma’ Ummat bagi semua umat muslim yang baligh dan berakal kecuali bagi 

wanita yang haid dan nifas, ada lima sholat yang Allah wajibkan bagi hambanya, 

bagi siapa yang menunaikannya dengan tidak mengabaikanya serta sikap 

menyepelekan maka Allah berjanji akan memasukkannya ke dalam surga.4 
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Masih banyaknya manusia yang belum terbiasa melaksanakan shalat 

dengan khusyuk. Kurang maksimal dalam melakukan tiap gerakan-gerakan shalat 

sebagai aset kesehatan bagi tubuh sehingga mereka melakukan shalat tidak tepat 

waktu, menunggu diperintah dan diawasi, serta melakukannya hanya sekedar 

menunaikan kewajiban agama. Tiap gerakan shalat adalah sumber berbagai obat 

dari berbagai jenis penyakit sebagai motivasi aspek kesehatan. Salah satu di 

antaranya yaiu sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Nabi berikut :7-8 
 

  ه ع  مهسو 

 هي ْ  

  ى ْ    نا  س ج ه  للها ى ه ص 

 يب ْ  

   ْ  ة س 

 لا 

  س ه 

 ي ْ  

 يب ْ    ْ  أ  ه ع 

  ا ْ  ف  ت  ن     ت  ي ب ْ    ى ْ    نا  ي 

ْ  تن ْ  

 ْ  ف 

 ت  س هج 

ْ  ث

 م 

  ه ص 

 ي ْ  

 ه ْ  ف  ت سج 

  د  وعم  ت 

ْ  ق

 ه 

ا ْ  ق  م ك ش  زد    ت 

 ا   ل 

  ه ي ْ    ه ع  مهس 

 و

 ل ل ه ا ىهص 

 

 

 

 
Terjamahannya : 

  ا ه ص  اء  ش 

 ة ْ  
  ىف      نئ ْ  

 ن ا

  ْ
  م 
 ص 

  ل 

ْ  ق

 م 

 ل 

ق 

 ا ْ  

 ا ي ْ   له ا ل ى س ز 

 
 

Dari Abu Hurairah dia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam keluar ketika 

matahari sedang terik, lalu aku datang dan shalat. Setelah itu aku duduk dan 

menoleh ke arah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau pun bersabda: "Apakah 

kamu sakit perut." Jawabku, "Benar wahai Rasulullah." Beliau bersabda: 

"Shalatlah, karena dalam shalat terdapat kesembuan." (Ibnu Majjah: 3449). 

 

Shalat tidak hanya sebagai amalan untuk bekal di akhirat saja, tetapi sholat 

juga sangat penting bagi kehidupan di dunia, yaitu sebagai media kesehatan fisik 
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serta mental. Shalat merupakan ibadah yang terdiri dari bacaan dan gerakan. 

Gerakan terdiri dari bacaan doa yang dapat menghasilkan kesehatan jasmani serta 

rohani. Selain seseorang yang menjalankan shalat mendapatkan pahala, ia juga 
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akan mendapatkan kesehatan, kesuksesan, ketenangan jiwanya, dan ketentraman, 

kebahagiaan di dunia dan diakhirat.5 
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B. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan pemaparan latar belakang maka peneliti bermaksud untuk mengetahui 

adakah hubungan ibadah sholat dalam menurunkan tingkat LBP pada lanjut usia di 

kecamatan Tamalate? 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Tujuan Umum 

 

a. Untuk mengetahui hubungan sholat dalam menurunkan tingkat LBP 

pada lanjut usia di kecamatan Tamalate. 

2. Tujuan Khusus 

 

a. Mengidentifikasi intensitas shalat terhadap penurunan LBP pada 

lanjut usia di kecamatan Tamalate. 

 

b. Untuk mengetahui kesehatan tulang pada lanjut usia dikecamatan 

Tamalate. 

 

 
D. Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi Peneliti 

 

Dapat menambah wawasan serta pengetahuan dalam melakukan penelitian 

ini, serta dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Peneliti Lain 

 

Penelitian ini dapat dijadikan sumber data dan informasi yang bermanfaat 

bagi peneliti lain, sehingga semakin memperkaya ilmu pengetahuan 
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tentang hubungan gerakan sholat dalam menurunkan tingkat LBP pada 

lanjut usia. 

3. Bagi Mahasiswa 

 

Dapat menambah pengetahuan dan referensi untuk mahasiswa atau 

pembaca untuk penelitian selanjutnnya. 

4. Bagi Masyarakat 

 

Dapat dijadikan sebagai masukan pada masyarakat terhadap pentingnya 

pengetahuan tentang sholat terhap mencegah terjadinya LBP. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. 1. Gerakan Sholat 

 

A. 1.1 Definisi 

 

Pengertian sholat dari bahasa Arab As-sholah menurut KBBI berarti 

do’a. Secara istilah para ahli fiqh mengartikan sholat menjadi dua yaitu 

lahiri dan hakiki, sholat secara lahir berarti beberapa ucapan dan perbuatan 

yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Adapun sholat 

secara hakiki ialah berhadapan hati (jiwa) kepada Allah yang 

mendatangkan takut keapada-Nya serta menumbuhkan didalam jiwa rasa 

kebesaran-Nya atau mendhohirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah 

yang kita sembah dalam perkataan dan perkerjaan atau kedua-duanya.8 

Sholat menurut syara’ adalah ucapan-ucapan dan perbuatan- 

perbuatan tertentu, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri 

dengan salam. Ucapan di sini adalah bacaan-bacaan al-Qur’an, takbir, 

tasbih, dan do’a. Sedang yang dimaksud dengan perbuatan adalah 

gerakan-gerakan dalam sholat misalnya berdiri, ruku’, sujud, duduk, dan 

gerakan-gerakan lain yang dilakukan dalam sholat.1 

Dengan demikian berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami 

bahwa yang dimaksud dengan ibadah sholat adalah salah satu ibadah 

dalam ajaran Islam merupakan perwujudan pengabdian kepada Allah 

SWT yang dilakukan berdasarkan syarat-syarat dan kaedah-kaedah 

tertentu, seperti dilaksanakan sesuai dengan karakternya, dimulai dengan 

takbiratul ikhram dan diakhiri dengansalam.9 
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a. Berdiri (Tegak) 

 

Pada dasarnya sholat wajib dilakukan dalam keadaan berdiri tegak, kecuali 

jika ada uzur syar’i seperti sakit atau ganguan lainnya yang mana 

mengakibatkan tidak mampu untuk berdiri. Tidakdiperbolehkanmenghiasi 

“sikap berdirinya” itu dengan perbuatan yang tidak patut, seperti 

memalingkan pandangan ke kanan dan kekiri, meletakkan tangan di atas 

lambung, tertawa, banyak bergerak atau mengerak-gerakan tangan diluar 

ketentuan syara’, melayangkan pandangan kelangit-langit dan sebagainya. 

Perbuatan-pebuatan itulah yang telah dilarang Rasulullah SAW.8 

 

 

b. Takbiratul Ihram 
 

 
 

Gambar II.1 : Mengangkat kedua tangan sejajar telinga (Takbiratul 

Ihram).Dikutip dari Gerakan Sholat Sesuai Al-Qur’an dan As Sunnah oleh : ust. 

AchmadRofi’i, lc.m.mpd.46 

 

 
Takbiratul ihram disertai dengan mengangkat ke dua tangan, 



11 
 

sebagai tanda masuknya sholat dan mencega dari segala perbuatan yang 

tidak ada kaitannya dengan amalan sholat. Takbir untuk membangkitkan 

pentingnya aktivitas hati hanya untuk Allah SWT, bukan untuk 

selainnya. Sebab Allah Maha Agung dari segala yang diagungkan di 

dunia ini.9Mengangkat kedua tangan disaat takbiratul ihram merupakan 

tanda penghormatan terhadap kedudukan Allah. jadi dalam 

pelaksanaannya kita harus melepaskan diri dari kesibukan serta 

problematika hidup di dunia. Bersamaan dengan itu berusaha untuk 

hidup mengarungi perjalanan lahiriah, seakan-akan rohnya naik 

menjulang menemukan Allah SWT, lepas dari pijakan bumi 

meninggalkan jasadnya.9 

 

c. Ruku’ 
 
 

 

Gambar II.2 : Tulang belakang lurus dan kepala lurus dengan tulang belakang 

(Ruku). Dikutip dari Gerakan Sholat Sesuai Al-Qur’an dan As Sunnah oleh: ust. 

AchmadRofi’i, lc.m.mpd.46 

 
Pertemuan dua garis yang tegak lurus sempurna, kesempurnaan 

sudut 900 pada ruku’ ini ditunjukkan bahwa Rasulullah ketika shalat 
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punggungnya rata. Jika di atasnya ditaruh segelas air maka air itu tidak 

akan tumpah. Punggung yang lurus ini diibaratkan dengan vektor arah X 

dan kaki yag tegak lurus hingga di atas paha diibaratkan sebagai Y, 

sedangkan pantat adalah pertemuan antara garis lurus paha dengan garis 

lurus punggung yakni membentuk sudut 900 . Pertemuan dua garis yang 

sempurna ini menjadikan posisi yang kuat.10 

Bagi yang melakukan ruku’, hendaknya merundukkan posisinya 

yang merendahkan diri ke hadapan Allah karena rindu, dan bukan suatu 

kerinduan palsu yang ditujukan selain Dia, kepada-Nyalah segala 

persoalan kita kembalikan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak 

ada seorangpun yang dapat menguasai dirinya selaian Allah, baik yang 

membawa mudharat atau manfaat. Oleh karena itu, tidak patut bagi kita 

untuk takut atau merasa rendah diri pada kehebatan seseoranng, sebab 

Allah yang akan mencukupi dan tempat memasrahkan segalaupayanya. 

Allah pula yang melindungi, Dialah yang menuntaskan hukum-hukum- 

Nya dan adil dalam menentukan hukum-hukum-Nya, pasrah penuh, 

ubudiyah karena Allah semata inilah merupakan hakekat orang yang 

beriman.9 
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d. Sujud 
 

 
 

 
Gambar II.3 : Sujud, uduk diantara dua sujud. Dikutip dari Gerakan Sholat 

Sesuai Al-Qur’an dan As Sunnah oleh: ust. AchmadRofi’i, lc.m.mpd.46 

 

 
Ada tujuh anggota badan yang dipergunakan oleh Nabidalam bersujud, 

yaitu dua telapak tangan, dua lutut, dua telapakkaki, kening dan hidung. Di 

samping itu,dalam sujud, beliau mengangkat kedua lengannya dari tanah 

danmenjauhkannya dari lambungnya hingga sampai warna putihketiaknya 

tampak oleh yang di belakangnya.Bahkan sekiranya ada anak kambing 

kecil yang lewat di sela-selaketiaknya, niscaya ia akan dapat 

melewatinya.10 

Sujud hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya cara’ 

merendahkan diri”. Sentuhkanlah wajah atau muka yang 

merupakanbagian anggota badan yang kita anggap termulia pada suatu 

tempat yang biasanya dianggap rendah. Misalnya lantai atau bahkan 

sekedar tanah yang tak beralas, yang sehari-harinya hanya pantas untuk 

diinjak. Disinilah kesempatan bagi kita untuk memuji-Nya dengan 

kalimat yang indah dan agung guna mengagungkan dan meninggihkan 
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Allah SWT. Maka bacalah “Subhanallah Rabbiyal a’la” (Maha Suci 

Wahai Rabbaku yang MahaTinggi). Apabila kita perhatikan, maka ayat- 

ayat Al-Qur’an yang menjelaskan masalah sujud lebih banyak dari pada 

ayat-ayat tentang ruku’. Dari sinilah diketahui bahwasanya dalam 

gerakan sujud terdapat momen-momen yang sesuai untuk merendahkan 

diri bagi seseorang hamba dihadapan khaliknya Yang Maha Agung. 

Maka barang siapa yang menolak atau mengabaikan sujud pada Allah, 

maka kepadanyalah akan diberi azab yang begitu pedih.9 

 

 
e. Duduk Tasyahud 

 
 

 

Gambar II.4 : Tasyahud awal & akhir (Memutar kepala ke kanan dan ke 

kiri/salam). 

Dikutip dari : Gerakan Sholat Sesuai Al-Qur’an dan As Sunnah oleh: ust. 

AchmadRofi’i, lc.m.mpd.46 

 

 
Duduk tasyahud, duduk rabbaniah adalah sebagai wujud 

bermunajat kepada Allah SWT, pasrah serta patuh kepada Rasulullah 
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SAW dan kepada hamba Allah yang saleh. Dengan hubungan yang 

kokoh, menegaskan kembali ucapan “dua kalimat syahadat yang 

merupakan akar agama seseorang. Kemudian menyampaikan shalawat 

kepada rasulullahSAW.9 

Pada shalat fardhu yang lima selain shalat subuh terdapat dua 

tasyahud, yaitu tasyahud awal yang letaknya terdapat pada rekaat kedua , 

dan tasyahud akhir yang letaknya pada rekaat terakhir. Posisi duduk 

tasyahud akhir yang letaknya pada rakaat terakhir. Posisi duduk tasyahud 

awal sama dengan posisi duduk diantara dua sujud atau duduk iftirash.11 

A. 1. 2. Sholat 

 

Pengertian shalat dari bahasa Arab As-sholah, sholat menurut 

Bahasa/Etimologi berarti Do’a dan secara terminology/istilah, para ahli 

fiqh mengartikan secara lahir dan hakiki. Secara lahiriah shalat berarti 

beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri 

dengan salam., yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut 

syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun secara hakikinya ialah 

berhadapan hati (jiwa) kepada Allah, secara yang mendatangkan takut 

kepadaNya serta menumbuhkan didalam jiwa rasa kebesaranNya atau 

mendhohirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah 

dengan perkataan dan pekerjaan atau keduaduanya.12 

Pada penelitian ini ibadah sholat diukur menggukan kuisioner 

yang sebelumnya telah dibuat oleh Hanik Fitria Cahyani pada penelitian 

sebelumnya yang hasil pengukurannya menggunakan skala likert. kala 

likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, 
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pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu 

gejala atau fenomena.13 

B. 1. Low Back Pain 

 

B. 1.1. Definisi 

 

Low back pain adalah suatu periode nyeri di punggung bawah yang 

berlangsung lebih dari 24 jam, yang didahului dan diikuti oleh 1 bulan 

atau lebih tanpa nyeri punggung bawah. Sumber lain menyebutkan LBP 

adalah nyeri dan ketidak nyamanan yang terlokalisasi di bawah sudut iga 

terakhir (costal margin) dan diatas lipat bokong bawah dengan atau tanpa 

nyeri pada daerah tungkai. LBP termasuk salah satu dari gangguan akibat 

dari mobilisasi yang salah. Penyebab umum yang sering terjadi adalah 

regangan otot serta bertambahnya usia yang menyebabkan intensitas 

berolahraga dan intensitas bergerak semakin berkurang sehingga otot- otot 

pada punggung dan perut yang berfungsi mendukung tulang belakang 

menjadi lemah.14,15 

B.1. 2 Klasifikasi 

 

a. Etiologi 

 

Low back pain mekanik dibagi menjadi 2 kategori, yaitu :16 

 
1. Mekanik Statik 

 

Low back pain mekanik statik terjadi apabila postur tubuh dalam 

keadaan posisi statis (duduk atau berdiri) sehingga menyebabkan 

peningkatan pada sudut lumbosakral (sudut antara segmen vertebra L5 dan 

S1 yang sudut normalnya 30° - 40°) dan menyebabkan pergeseran titik 
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pusat berat badan. Peningkatan sudut lumbosakral dan pergeseran titik 

pusat berat badan tersebut akan menyebabkan peregangan pada ligamen 

dan kontraksi otot-otot yang berusaha untuk mempertahankan postur 

tubuh yang normal sehingga dapat terjadi strain atau sprain pada ligamen 

dan otot-otot di daerah punggung bawah yang menimbulkan nyeri. 

2. Mekanik Dinamik 

 

Low back pain mekanik dinamik dapat terjadi akibat beban 

mekanik abnormal pada struktur jaringan (ligamen dan otot) di daerah 

punggung bawah saat melakukan gerakan. Beban mekanik tersebut 

melebihi kapasitas fisiologik dan toleransi otot atau ligamen di daerah 

punggung bawah. Gerakan-gerakan yang tidak mengikuti mekanisme 

normal dapat menimbulkan LBP mekanik, seperti gerakan kombinasi 

terutama (fleksi dan rotasi) dan repetitif, terutama disertai dengan beban 

yang berat. 

b. Anatomi Tulang Belakang 

 

Diskus intervertebralis sendiri terletak di antara vertebra. Guna 

utama dari diskus intervertebralis merupakan dimana dia bertabiat 

mekanis, sebab gunanya merupakan buat mengirimkan style dari tulang 

balik serta meminimalkan guncangan. Diskus intervertebralis menempati 

sepertiga dari total panjang tulang balik manusia serta ialah struktur 

avaskular terbanyak dalam badan manusia. Terdapat 25 diskus 

intervertebralis di tulang balik orang berusia serta dipecah bagi zona 

anatomi: serviks (7), toraks (12), lumbal (5) serta sacral (1).Terdapat 

lempengan tipis tulang rawan hialin di permukaan atas serta dasar dari 
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vertebra korpus. Di antara pelat tulang rawan merupakan diskus 

intervertebralis yang terdiri dari jaringan fibrokartilago. Diskus 

intervertebralis merupakan yang sangat tebal di wilayah serviks serta 

lumbal di mana kolom vertebral mempunyai gerakan sangat banyak. 

Diskus ini berperan selaku peredam kejut kala beban pada kolom vertebral 

seketika bertambah.17 

Diskus Intervertebralis terdiri atas sesuatu cincin jarigan ikat (Anulus 

Fibrosus) serta inti jell (Nucleus Pulposus). Dalam anulus fibrosus ada 2 

wilayah, ialah wilayah luar serta wilayah dalam. Zona luar terdiri dari 

selubung tahan tarik dari jaringan ikat yang terdiri dari serat kolagen jenis 

1 lamelar yang tersusun secara konsentris. Anulus fibrosus terdiri dari 

jaringan fibrokartilago yang menempel kokoh pada tubuh vertebral serta 

ligamen longitudinal anterior serta posterior kolom vertebral. Nucleus 

pulposus berperan selaku bantalan kala memperoleh beban. Nucleus 

pulposus terdiri dari 80-85% air yang terikat secara reversibel di dalam 

jaringan, berupa semacam jelly sebab memiliki banyak 

glikosaminoglikan.18 
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Gambar II.5. Vertebra Lumbal Tampak Lateral Kiri 

Sumber : Frank H. Netter.Atlas Of Human Anatomy.2016.20 

 

 

 

 
 

 

 
Gambar II.6. Diskus Intervertebralis 

 
Sumber : Frank H. Netter.Atlas Of Human Anatomy.2016.20 

 

 
 

Menginjak usia 30 tahun, diskus intervertebralis mengalami 

degenerasi yang menimbulkan robekan dan jaringan parut, cairan 
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berkurang, ruang diskus mendangkal secara permanen dan segmen spinal 

kehilangan stabilitasnya. Hal ini menyebabkan berkurangnya cairan 

nukleus yang menurunkan kemampuan menahan tekanan bila terjadi 

pergerakan kompresif, tidak mengherankan bila LBP biasanya terjadi pada 

usia produktif. Tekanan terbesar di tulang belakang terutama di area 

lumbal atau punggung bawah, yang harus menahan beban 40- 50% berat 

badan dan harus menanggung posisi janggal serta pergerakan tubuh. Saat 

berdiri tegak, 80% berat badan ditanggung oleh diskus intervertebralis dan 

20% ditanggung faset gabungan. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa 

diskus intervertebralis dibentuk untuk menahan tekanan.21 

 

 

 
 

 

 
Gambar II.7. Discus Intervertebralis 

 
Sumber : Yi Feng.Genetic Factors In Intervertebral Disc Degeneration.2016.19 

 

 

Panel kiri: Ilustrasi menunjukkan bagian potongan dari diskus 

interverebralis normal. Perhatikan hubungan antara nukleus pulposus dan 

annulus fibrosus. Panel kanan: Menunjukkan potongan dari diskus 
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intervertebralis yang mengalami degenerasi atau merosot. Dimana inti-inti 

pulposus dikelilingi oleh annulus fibrosus luar. Ketika degenerasi terjadi, 

nukleus pulposus menjadi lebih fibrotik dan kurang seperti gel, sedangkan 

annulus fibrosus menjadi tidak teratur dan kacau. Pembentukan celah 

dapat diamati, terutama pada nukleus pulposus (tanda panah), yang bahkan 

dapat terdorong keluar dari batas cakram karena kerusakan annulus 

fibrosu.22 

c. Patogenesis 

 

Low back pain sering terjadi pada daerah L4-L5 atau L5-S1, 

dimana pada daerah tersebut terdapat dermatomal. Apabila dermatomal 

kehilangan refleks sensoriknya maka refleks tendon dalam berkurang dan 

kelemahan otot terjadi. LBP mekanik banyak disebabkan oleh rangsang 

mekanik yaitu penggunaan otot yang berlebihan. Hal ini dapat terjadi pada 

saat tubuh dipertahankan dalam posisi statik atau postur tubuh yang salah 

untuk jangka waktu yang cukup lama dimana otot-otot di daerah 

punggung akan berkontraksi untuk mempertahankan postur tubuh yang 

normal atau pada saat aktivitas yang menimbulkan beban mekanik yang 

berlebihan pada otot-otot punggung bawah. Penggunaan otot yang 

berlebih dapat menimbulkan iskemi atau inflamasi. Setiap gerakan otot 

akan menimbulkan nyeri dan menambah spasme otot sehingga gerak 

punggung bawah menjadi terbatas.23 

Faktor mekanik juga berperan menyebabkan LBP mekanik, 

diantaranya postur tubuh yang buruk, fleksibilitas yang buruk, otot 

penyusun vertebra yang lemah, dan exercise technique dan lifting 
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technique yang kurang tepat. Postur tubuh yang buruk seperti sikap berdiri 

membungkuk ke depan, tidak tegak, kepala menunduk, dada datar, dinding 

perut menonjol dan punggung bawah sangat lordotik dapat memperparah 

kejadian LBP mekanik. Keadaan ini membuat titik berat badan akan jatuh 

ke depan, sehingga punggung harus ditarik ke belakang dan akan 

menimbulkan hiperlordosis lumbal.24 

Fleksibilitas yang buruk karena kurangnya olahraga membuat 

fleksibilitas sendi-sendi dan ekstensibilitas jaringan ikat menjadi kurang 

baik sehingga mudah sekali mengalami penarikan dan peregangan pada 

pergerakan yang sebenarnya kurang berarti. Otot penyusun vertebra 

lumbal yang merupakan otot perut, otot punggung, gluteus maksimus dan 

otot iliopsoas adalah otot yang sangat penting dalam mempertahankan 

sudut lumbosakral pada posisi yang optimal, yaitu sebesar 30 derajat. 

Apabila otot pada daerah ini lemah, dapat menimbulkan pembesaran sudut 

lumbosakral.25 

B. 1. 3. Tanda dan gejala LBP 

 

Menurut McKenzie, LBP mekanik ditandai dengan gejala sebagai 

berikut :26 

1. Nyeri terjadi secara intermitten atau terputus-putus. 

 

2. Sifat nyeri tajam karena dipengaruhi oleh sikap atau gerakan yang 

bisa meringankan ataupun memperberat keluhan. 

3. Membaik setelah istirahat dalam waktu yang cukup dan memburuk 

setelah digunakan beraktivitas. 
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4. Tidak ditemukan tanda-tanda radang seperti panas, warna kemerahan 

ataupun pembengkakan. 

5. Terkadang nyeri menjalar ke bagian pantat atau paha. 

 

6. Dapat terjadi morning stiffness. 

 

7. Nyeri bertambah hebat bila bergerak ekstensi, fleksi, rotasi, berdiri, 

berjalan maupun duduk. 

8. Nyeri berkurang bila berbaring. 

 

B. 1. 4 Faktor penyebab pada LBP 

 

Faktor risiko pada LBP yang paling sering terjadi adalah beban 

kerja fisik yang berat seperti mengangkat kotak belanjaan, posisi tubuh 

membungkuk, dan getaran seluruh tubuh. Gaya hidup juga mempengaruhi 

kejadian LBP. Terdapat beberapa faktor risiko pada LBP seperti jenis 

kelamin, usia, merokok, kebugaran jasmani, kekuatan otot, antropometri. 

Secara fisiologis, kemampuan otot wanita lebih rendah dibandingkan 

dengan pria dengan perbandingan 3:1. Dengan demikian dapat terlihat 

bahwa penderita nyeri punggung bawah lebih banyak pada laki-laki 

dibandingkan dengan wanita sekitar 70-80%. Umumnya keluhan otot 

skeletal mulai dirasakan pada usia produktif yaitu 25-65 tahun. Keluhan 

awal dirasakan pada usia 35 tahun dan meningkat dengan bertambahnya 

usia. Hal ini karena penurunan kekuatan dan ketahanan otot sehingga 

risiko terjadinya keluhan otot meningkat. Tubuh mengalami perubahan 

sejalan dengan bertambahnya usia, dan diskus intervertebralis merupakan 

salah satu bagian tubuh yang paling awal berubah karena suplai darah 

langsung ke diskus mulai berkurang.27 
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Volume diskus intervertebralis pada orang yang tinggi lebih besar 

dibandingkan dengan orang yang memiliki tinggi badan rata-rata sehingga 

kurang menguntungkan dalam pemberian nutrisi pada diskus dan juga 

dapat menyebabkan permasalahan ergonomi pada area kerja. Berat badan 

yang berlebih juga dapat menyebabkan tonus otot abdomen lemah 

sehingga pusat gravitasi seseorang akan terdorong ke depan dan dapat 

menyebabkan lordosis lumbalis bertambah yang kemudian menimbulkan 

penekanan pada diskus. Hal ini dapat menimbulkan nyeri punggung 

bawah.28 

B. 1. 5. Peregangan (Stretching) 

 

a. Pengertian Stretching 

Gerakan stretching dapat dikatakan gerakan tulangtulang sendi 

yang kembali pada ruasnya yang meliputi gerakan peregangan dan 

pengenduran otot, pembuluh darah halus, fasia, tendo, ligament, 

kulit serta jaringan basal. Gerakan ini meliputi meluruskan dan 

melenturkan bagian-bagian tubuh. Pengaturan posisi dan postur 

sangat berpengaruh dalam mempertahankan kebugaran atau 

kelenturan otot-otot tubuh. Hal ini bisa berbeda karena 

bertambahnya usia seseorang maka otot menjadi kaku, apalagi 

ditambah pola hidup yang tidak pernah melakukan latihan atau 

olahraga.29 

Waktu yang tepat saat melakukan stretching adalah setelah 

pemanasan yang cukup. Stretching untuk menilai kesegaran 

punggung menurut Permana (2010) sebaiknya dilakukan dua kali 
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dalam sehari yaitu pada pagi hari setelah bangun tidur dan malam 

hari sebelum tidur. Setiap gerakan dalam stretching dilakukan 

sebanyak 10 hitungan dengan repetisi sebanyak 3 kali pengulangan. 

Total waktu stretching kurang lebih 10-15 menit, dengan 

perhitungan waktu setiap gerakan berkisar antara 2-3 menit. 

Sedangkan pada penelitian Nurdiati (2015) mengatakan latihan 

peregangan untuk mengatasi LBP terdiri dari 6 gerakan dengan 

durasi 2-3 menit yang dilakukan selama 3 kali dalam seminggu. 

Stretching juga dapat dilakukan pada saat istirahat dari bekerja, hal 

ini mampu memberikan hasil yang baik pada setiap individu. Jika 

seseorang melewatkan peregangan pada hari itu, dapat digantikan 

dengan 10-20 menit peregangan sebelum tidur di malam hari untuk 

membuat rileks dan membantu.35 

b. Manfaat stretching 

1) Meningkatkan fleksibilitas 

Stretching dapat membantu meningkatkan 

fleksibilitas otot-otot yang menegang dan mempengaruhi 

saraf. Fleksibilitas atau kelenturan tubuh merupakan derajat 

dimana otot seseorang akan memanjang, membuat gerakan 

dan jangkauan lebih maksimal, sehingga dapat mengurangi 

resiko cedera otot dan persendian saat melakukan aktivitas 

fisik berat. Kurangnya fleksibilitas menyebabkan gerakan 

menjadi lebih lambat. Oleh karena itu diperlukan 
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peningkatan fleksibilitas dengan pelatihan pemanjangan 

otot yang efektif. 29 

2) Perbaikan sirkulasi darah 

Latihan stretching dapat melancarkan sirkulasi 

darah sehingga mengurangi masalah kesehatan sirkulasi 

darah seperti munculnya hipertensi. Selain itu,stretching 

meningkatkan oksigenasi sel ke seluruh tubuh karena dapat 

mengkontraksikan otot punggung bagian bawah sehingga 

otot menjadi rileks dan menjadi lebih kuat. Peningkatan 

sirkulasi darah dapat membawa lebih banyak nutrisi untuk 

otot dan lebih banyak mengambil bahan sisa dari 

metabolisme otot, serta dapat membantu percepatan 

perbaikan lesi otot dan lesi sendi.30 

3) Perbaikan keseimbangan dan koordinasi 

 
Latihan stretching dapat membantu meningkatkan 

keseimbangan dan koordinasi sehingga gerakan menjadi 

lebih gesit. Peningkatan peregangan dalam 1- 3 detik 

dilanjutkan proses pemanjangan otot dapat memperbaiki 

keseimbangan dan koordinasi serta menurunkan resiko 

jatuh.31 

4) Membantu meringankan nyeri otot 

Nyeri punggung bawah dapat disebabkan karena otot kaku 

dikarenakan kurangnya fleksibilitas sendi. Latihan stretching 
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dapat mengurangi resiko nyeri punggung bawah. Peregangan 

otot dapat meringankan nyeri tubuh, kekakuan otot dari 

punggung bawah, paha belakang, serta pinggul.31 

5) Membantu perbaikan kesehatan jantung dan vascular 

Stretching dapat memperbaiki fungsi arteri, serta 

menurunkan tekanan darah, juga membantu mengendurkan 

ketegangan saraf sehingga mengurangi stress dan dapat 

mencegah dan bahkan perbaikan pengerasan pembuluh 

darah, yang memungkinkan terhindar dari penyakit jantung. 

Seseorang yang dalam keadaan membungkuk dan berlutut 

menyerupai rukuk dan sujud, jantung akan lebih mudah 

memompa darah ke seluruh tubuh. Kedua gerakan ini dapat 

menurunkan tekanan darah yang tinggi pada bagian kepala. 

Gerakan rukuk dan sujud memiliki manfaat dalam 

mencegah dan mengobati gangguan kesehatan, seperti 

aliran darah tidak berjalan dengan lancar, pembekuan darah 

pada pembuluh darah otak, dan pembekuan pada pembuluh 

darah paru-paru.30 

c. Stretching Pada LBP 

 

1) Gerakan membungkuk 

 

Gerakan membungkuk yang menyerupai gerakan rukuk yaitu 

membungkukkan badan ke arah depan sehingga punggung, 

leher, dan kepala sejajar menjadi posisi horizontal/tegak lurus 

dengan sendi tulang belakang, sehingga sudut rukuk 
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diperkirakan 900 bujur sangkar. Posisi kedua tangan bertumpu 

pada lutut dalam keadaan menggenggam, sedangkan posisikaki 

masih tetap seperti saat berdiri awal. Pada saat rukuk sempurna, 

tulang belakang dalam posisi lurus. Pegang lutut mantap. 

Jatuhkan badan ke muka, biarkan tersangga oleh lengan. Saat itu, 

ketiak benar-benar terbuka, dan ruas-ruas tulang belakang 

meregang. Saat rukuk kepala tidak ditegakkan dan tidak pula 

ditundukkan, tetapi lurus.29 

Posisi membungkuk menempatkan jantung berada dalam 

satu garis horizontal dengan pembuluh darah tulang (besar), 

memudahkan aliran darah untuk kembali ke jantung karena 

pengaruh aktivitas penarikan oleh urat-urat jantung, sehingga 

jantung dapat leluasa menarik darah tanpa rintangan gaya 

gravitasi bumi. Posisi rukuk yang ideal ini dapat meningkatkan 

kemampuan memompa dari urat dalam rongga perut untuk 

mengalirkan darahnya menuju jantung dengan kekuatan 

maksimal oleh pengerutan dinding perut. Hal ini disertai pula 

oleh kemampuan jantung untuk menarik darah dengan memberi 

tekanan padanya. Apalagi posisi ini terbebas dari rintangan gaya 

gravitasi bumi yang biasanya membebani penarikan darah dari 

bawah ke atas sehingga darah mengalir kembali ke jantung 

dengan mudah dan leluasa. Akhirnya darah dapat dibersihkan 

dari segala kotoran-kotoran secara maksimal setelah mengalirkan 

ke bagian bagian tubuh.30 
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Manfaat lain dari posisi rukuk adalah sangat baik bagi 

kesehatan tulang punggung. Dalam posisi rukuk tuma’ninah otot 

rangka sepanjang tulang belakang menjadi lebih rileks tanpa 

beban berat tubuh, aktifitas otot lumbal ke 4 dan 5 juga akan 

menjadi rileks. Meningkatkan fleksibilitas tulang belakang yang 

sangat penting untuk kelenturan dalam menyangga beban tubuh. 

Memperlambat proses degeneratif dengan meningkatkan 

regenerasi jaringan baru. Serta menjaga keseimbangan cairan sel 

dan memperlancar fungsi ginjal.32 

2) Gerakan Berlutut 

 

Gerakan yang menyerupai gerakan sujud yaitu tubuh 

merendah dengan menekukkan badan dan lutut, telapak tangan 

mencapai lantai, disusul lutut mencapai lantai, jari-jari kaki 

tertekuk, telapak kaki berdiri tegak, tangan di lantai geser maju 

ke depan, muka tersungkur menyentuh lantai pada jidat dan 

hidung, pantat diangkat, paha pada posisi tegak lurus, kedua 

telapak kaki dirapatkan, dengan tetap berdiri tegak dan jari-jari 

menekuk sehingga tetap mengarah ke kiblat.32 

Pada saat sujud pembuluh darah nadi balik, di kunci di 

pangkal paha sehingga tekanan darah akan lebih banyak 

dialirkan kembali ke jantung dan dipompa ke kepala. Apabila 

disertai dengan menarik napas dalam-dalam, ditahan, kemudian 

ditekuk untuk sujud hingga terasa aliran darah ke kepala selama 
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mungkin akan memaksimalkan aliran darah dan oksigen ke otak 

atau kepala, mata, telinga, leher, pundak, hati.4 

Sesuatu yang mengagumkan dari posisi sujud adalah 

memunculkan sirkulasi darah yang sempurna searah dengan 

tarikan gaya gravitasi bumi. Ketika itu darah yang berasal dari 

bagian lekuk telapak kaki yang biasanya kesulitan memanjat 

menuju bawah. Pengencangan punggung menjadikan otot yang 

bersandar pada punggung mengalirkan darahnya dengan deras 

menuju aliran darah yang memancar dalam nadi darah besar 

yang pada saat itu berada dalam posisi lebih tinggi dari posisi 

keberadaan jantung. Sehingga perjalanan darah bertambah 

mudah dan cepat untuk menuju jantung apalagi dibantu dengan 

gaya gravitasi bumi. Posisi sujud yang istimewa ini memberikan 

pengaruh berupa tekanan pada rongga perut. Pengerutan otot otot 

dinding perut bagian depan juga menambah tekanan dalam 

rongga perut. Hal itu tentu menyebabkan terperasnya darah yang 

telah mengalami kesulitan yang mendapat rintangan di depannya 

untuk menuju otot jantung. Ketika itu otot jantung berada pada 

level lebih rendah dari sirkulasi darah dan siap menerima aliran 

darah yang jatuh dari arah atas.4 
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B. 1. 6. Terapi LBP 

 

a. Pemeriksaan Radiologis 

 

1. Foto Polos 

 

Pada pasien dengan keluhan nyeri punggang bawah, dianjurkan 

berdiri saat pemeriksaan dilakukan dengan posisi anteroposterior, 

lateral dan oblique. Gambaran radiologis yang sering terlihat normal 

atau kadang-kadang dijumpai penyempitan ruang diskus 

intervertebral, osteofit pada sendi facet, penumpukan kalsium pada 

vertebra, pergeseran korpus vertebra (spondilolistesis), dan infiltrasi 

tulang oleh tumor. Penyempitan ruangan intervertebral terlihat 

bersamaan dengan suatu posisi yang tegang, melurus dan suatu 

skoliosis akibat spasme otot paravertebral.33 

2. MRI 

 

MRI digunakan untuk melihat defek intra dan ekstra dural serta 

melihat jaringan lunak.16 Pada pemeriksaan dengan MRI bertujuan 

untuk melihat vertebra dan level neurologis yang belum jelas, 

kecurigaan kelainan patologis pada medula spinalis atau jaringan 

lunak, menentukan kemungkinan herniasi diskus pada kasus post 

operasi, kecurigaan karena infeksi atau neoplasma.34 

3. CT- Mielografi 

 

CT- mielografi merupakan alat diagnostik yang sangat berharga 

untuk diagnosis LBP untuk menentukan lokalisasi lesi pre-operatif 

dan menentukan adanya sekuester diskus yang lepas dan 

mengeksklusi suatu tumor.34 
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b. Terapi non farmakologis 

 

terapi non farmakologis untuk LBP yaitu :36 

 

1. Pasien dianjurkan berolahraga kemudian dievaluasi lebih lanjut 

jika pasien tidak mampu melakukan aktivitas sehari- hari dalam 4- 

6 minggu. 

2. Pada beberapa kasus dapat dilakukan tirah baring 2- 3 hari 

pertama untuk mengurangi nyeri. 

3. Dipertimbangkan pemberian obat penghilang rasa nyeri apabila 

pasien belum mampu melakukan aktivitas dalam 1-2 minggu. 

4. Pemberian terapi dengan modalitas lain seperti intervensi listrik, 

pemijatan, orthosis, mobilisasi, traksi maupun modalitas termal 

berupa ultrasound terapeutik, diatermi, infra red dan hidroterapi, 

dengan terapi elektrik seperti stimulasi galvanic, arus 

interferensial, arus mikro, stimulus saraf transkutaneus elektrik 

maupun stimulus neuromuskular. Terapi dapat pula dilakukan 

dengan cara meridian seperti akupuntur atau elektroakupuntur. 

Selain itu, dapat pula digunakan terapi laser dan terapi kombinasi 

atau multimodalitas. 

c. Terapi farmakologis 

 

beberapa terapi farmakologis untuk LBP yaitu :35 

 

1. Asetaminofen Penggunaan asetaminofen dengan  dosis penuh (2 

sampai 4g per hari) sebagai terapi lini pertama didukung oleh 

bukti-bukti yang kuat dan beberapa pedoman terapi (rekomendasi 

A). Harus diketahui bahwa pada pasien dengan riwayat 
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alkoholisme, sedang puasa, memiliki penyakit liver, mengonsumsi 

obat tertentu (terutama antikonvulsan) atau orang tua yang lemah, 

toksisitas hati dapat terjadi pada dosis yang direkomendasikan. 

Selanjutnya, toksisitas asetaminofen meningkat secara substansial 

jika dikonsumsi bersamaan dengan dengan inhibitor 

siklooksigenase-2 spesifik (COX2) atau obat-obat anti-inflamasi 

(NSAID). 

 
 

2. Obat Anti Inflamasi (NSAID) Hampir pada sebagian besar 

pengobatan direkomendasikan NSAID. Mempertimbangkan 

manfaat dibandingkan efek samping, American Geriatrics Society 

merekomendasikan COX-2 inhibitor sebagai terapi lini pertama 

dibandingkan NSAID non spesifik. Salisilat non-asetil (kolin 

magnesium trisalicylate, salsalat) terbukti efektif dan memiliki 

lebih sedikit efek samping gastrointestinal dibandingkan NSAID 

non spesifik dengan biaya lebih rendah daripada lebih agen 

selektif. Jika NSAID non spesifik yang dipilih, sitoproteksi 

lambung harus dipertimbangkan berdasarkan profil risiko pasien. 

NSAID harus dipertimbangkan ketika peradangan diyakini 

memainkan peran penting dalam proses produksi nyeri. 

 
 

3. Steroid Injeksi steroid epidural adalah prosedur yang biasa 

dilakukan untuk nyeri leher radikuler dan nyeri punggung bawah. 

Penggunaan steroid untuk nyeri radikuler harus jelas namun untuk 
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injeksi steroid epidural kurang direkomendasikan sedangkan 

penggunaan steroid tidak dianjurkan untuk mengobati LBP kronis. 

C. 1. Lanjut Usia 

 

C.1. 1 Definisi : 

 

Menurut World Health Organization (WHO), lansia adalah 

seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun keatas. Lansia merupakan 

kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir 

darifase kehidupannya. Kelompok yang dikategorikan lansia ini akan 

terjadi suatu proses yang disebut Aging Processatau proses penuaan.37 

Seseorang dikatakan lansia ialah apabila berusia 60 tahun atau 

lebih, karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya 

baik secara jasmani, rohani maupun sosial.Proses penuaan adalah siklus 

kehidupan yang ditandai dengan tahapan-tahapan menurunnya berbagai fungsi 

organ tubuh, yang ditandai dengan semakin rentannya tubuh terhadap berbagai 

serangan penyakityang dapat menyebabkan kematian misalnya pada sistem 

kardiovaskuler dan pembuluh darah, pernafasan, pencernaan, endokrin dan lain 

sebagainya. Hal tersebut disebabkan seiring meningkatnya usia sehingga terjadi 

perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistemorgan. Perubahan 

tersebut pada umumnya mengaruh pada kemunduran kesehatan fisik dan psikis 

yang pada akhirnya akan berpengaruh pada ekonomi dan sosial lansia. 

Sehingga secara umum akan berpengaruh pada activity of daily living.38 

C.1. 2 Teori Proses Menua 

 

Menurut Depkes RI (2016) tentang proses menua yaitu:39 

 

1. Teori – teori biologi 
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a. Teori genetic dan mutasi(somaticcmutatiet heory) 

 

Menurut teori ini menua telah terprogram secara genetic untuk 

spesies–spesies tertentu. Menua terjadi sebagai akibat dariperubahan 

biokimia yang diprogram oleh molekul – molekul/DNA dan setiap sel 

pada saat nya akan mengalami mutasi sehingga terjadi penurunan 

kemampuan fungsional sel. 

b. Pemakaiandan rusak 

 

Kelebihan usaha dan stres menyebabkan sel– sel tubuhlelah (rusak). 

 

c. Reaksidarikekebalansendiri (auto immune theory) 

 

Di dalam proses metabolisme tubuh, suatu saat diproduk sisuatu zat 

khusus. Ada jaringan tubuh tertentu yang tidak tahanterhadap zat 

tersebut sehingga jaringan tubuh menjadi lemah dansakit. 

d. Teori immunologyslow virus”(immunology slowvirustheory) 

 

Sistem immune menjadi efektif dengan bertambahnya usiadan 

masuknya virus kedalam tubuh dapat menyebabkan kerusakan organ 

tubuh. 

e. Teoristres 

 

Menua terjadi akibat hilangnya sel-sel yang biasa digunakan tubuh. 

Regenerasi jaringan tidak dapat mempertahankan kestabilan 

lingkungan internal, kelebihan usaha dan stres menyebabkan sel-sel 

tubuh lelah terpakai. 

f. Teori radikal bebas 

 

Radikal bebas dapat terbentuk dialam bebas, tidak stabilnya radikal 

bebas (kelompok atom) mengakibatkan osksidasi oksigen bahan- 
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bahan organic seperti karbohidrat dan protein. Radikal bebas ini dapa- 

menyebabkan sel-sel tidak dapat regenerasi. 

g. Teori rantai silang 

 

Sel-sel yang tua atau usang, reaksi kimianya menyebabkan ikatan 

yang kuat, khususnya jaringan kolagen. Ikatan ini menyebabkan 

kurangnya elastis, kekacauan dan hilangnya fungsi. 

h. Teori program 

 

Kemampuan organisme untuk menetapkan jumlah sel yang 

membelah setelah sel-sel tersebut mati. 

 
 

2. Teori kejiwaan social 

 

a. Aktivitas atau kegiatan (activity theory) 

 

Lansia mengalami penurunan jumlah kegiatan yang dapat 

dilakukannya.Teori ini menyatakan bahwa lansia yang sukses 

adalah mereka yang aktif dan ikut banyak dalam kegiatan sosial. 

Ukuran optimum (pola hidup) dilanjutkan pada cara hidup dari 

lansia berupa mempertahankan hubungan antara sistem sosial dan 

individu agar tetap stabil. 

b. Kepribadian berlanjut (continuity theory) 

 

Dasar kepribadian atau tingkahlaku tidak berubah pada lansia. 

Pada teori ini menyatakan bahwa perubahan yang terjadi pada 

seseorang yang lansia sangat dipengaruhi oleh tipe personality 

yang dimiliki. 

c. Teori pembebasan (disengagement theory) 
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Teori ini menyatakan bahwa dengan bertambahnya usia, 

seseorang secara berangsur-angsur mulai melepaskan diri dari 

kehidupan sosialnya. Keadaan ini mengakibatkan interaksi sosial 

lanjutusia menurun, baik secara kualitas maupun kuantitas 

sehingga sering terjaadi kehilangan ganda (triple loss), yakni: (1) 

Kehilangan peran; (2) Hambatan kontak sosial; (3) Berkurangnya 

kontak komitmen. 

C.1. 3 Batasan Lanjut Usia 

 

1. Menurut WHO, ada empat tahapan lanjutusia yaitu:40 

 

a. Usia pertengahan (middleage ) usia 45-59 tahun 

 

b. Lanjut usia (elderly ) usia 60-74 tahun 

 

c. Lanjut usia tua (old) usia 75-90 tahun 

 

d. Usiasangattua (very old) diatas 90 tahun 

 

 

2. Menurut Koesoemanto Setyo negoro, lanjut usia dikelompokkan 

sebagai iberikut :41 

a. Usia dewasa muda (elderly adult hood) yaitu usia 18/20-25 tahun 

 

b. Usia dewasa penuh (middle years) atau maturitas (usia 25-60/65 

tahun) 

c. Lanjut usia (geriatriccage) yaitu usia lebih dari 65/70 tahun, terbagi: 

 

1) Usia 70-75tahun (youngold) 

 

2) Usia75-80tahun(old) 

 

3) Usia lebih dari 80 tahun (very old) 
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C. 1. 4. Karakteristik Lansia 

 

1) Klasifikasi Lansia 

 

Menurut Depkes RI (2013) klasifikasi lansia terdiri dari:43 

 

a. Pralansia yaitu seseorang yang berusia antara 45-59 tahun 

 

b. Lansia ialah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih 

 

c. Lansia resiko tinggi ialah seseorang yang berusia 60 tahun lebih 

dengan masalah kesehatan 

d. Lansia potensial ialah lansia yang masih mampu melakukan 

pekerjaan dan kegiatan yang dapat mengahasilkan barang atau jasa 

e. Lansia tidak potensi alialah lansia yang tidak berdaya 

mencarinafkah, sehingga hidupnya tergantung pada 

bantuan orang lain. 

 
 

2) Ciri-ciri Lansia 

 

Menurut Depkes RI (2016), ciri-ciri lansia adalah sebagai berikut:39 

 

a. Lansia merupakan periode kemunduran 

 

Kemunduran pada lansia sebagian datang dari faktor fisik dan 

factor psikologis sehingga motivasi memiliki peran yang penting dalam 

kemunduran pada lansia. Misalnya lansia yang memiliki motivasi yang 

rendah dalam melakukan kegiatan,maka akan mempercepat proses 

kemunduran fisik, akan tetapi ada juga lansia yang memiliki motivasi 

yang tinggi, maka kemunduran fisik pada lansiaakan lebihlamaterjadi. 

b. Lansia memiliki status kelompok minoritas 

 

Kondisi ini sebagai akibat dari sikap sosial yang tidak 
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menyenangkan terhadap lansia dan diperkuat oleh pendapat yang kurang 

baik, misalnya lansia yang lebih senang mempertahankan pendapatnya 

maka sikap sosial dimasyarakat menjadi negatif, tetapi ada juga lansia 

yang mempunyai tenggang rasa kepada orang lain sehingga sikap sosial 

masyarakat menjadi positif. 

c. Menua membutuhkan perubahan peran 

 

Perubahan peran pada lansia sebaiknya dilakukan atas dasar 

keinginan sendiri bukan atas dasar tekanan dari lingkungan. Misalnya 

lansia menduduki jabatan sosial dimasyarakat sebagai Ketua RW, 

sebaiknya masyarakat tidak memberhentikan lansia sebagai ketua RW 

karena usianya. 

d. Penyesuaian yang buruk pada lansia 

 

Perlakuan yang buruk terhadap lansia membuat mereka cenderung 

mengembangkan konsep diri yang buruk sehingga dapat 

memperlihatkan bentuk perilaku yang buruk. Akibat dari perlakuan 

yang buruk itu membuat penyesuaian diri lansia menjadi buruk pula. 

Contoh: lansia yang tinggal bersama keluarga sering tidak dilibatkan 

untuk pengambilan keputusan karena dianggap pola pikirnya kuno, 

kondisi inilah yang menyebabkan lansia menarik diri dari lingkungan, 

cepat tersinggung dan bahkan memiliki harga diri yang rendah. 



40 
 

D. Kajian Keislaman 

 

Menurut Quraishi Shihab Shalat pada hakikatnya merupakan kebutuhan 

mutlak untuk mewujudkan manusia seutuhnya, kebutuhan akal pikiran dan jiwa 

manusia, sebagaimana ia merupakan kebutuhan untuk mewujudkan masyarakat 

yang diharapkan oleh manusia seutuhnyanya. Shalat dibutuhkan oleh pikiran dan 

akal manusia, karena ia merupakan pengejawantahan dari hubungan dengan Allah 

SWT, hubungan yang mengambarkan pengetahuan tentang tata kerja alam raya 

ini, yang berjalan dalam kesatuan sistem, shalat juga mengambarkan tata 

intelegensi semesta yang total yang sepenuhnya diawasi dan dikendalikan oleh 

suatu kekuatan yang Maha dasyat dan Maha mengetahui, Tuhan yang maha Esa, 

Dan bila demikian, maka tidaklah keliru bila dikatakan bahwa semakin mendalam 

pengetahuan seseorang tentang tata kerja alam raya ini, akan semakin tekun dan 

khusyuk pula ia melaksanakan shalat.44 

Mahmud Abdullah dosen Ulumul Quran Al-Azhar Mesir, menyatakan 

bahwa shalat 5 waktu adalah asupan bernutrisi bagi ruh, jika seorang hamba 

bermunajat kepada Tuhannya melalui shalat, hatinya akan semakin terang, dan 

dadanya pun semakin lapang. Dia akan memohon kepada Allah SWT tanpa 

sesuatu penghalang apapun. Dia berdiri dihadapan-Nya kapanpun dia mau dan 

berdialog dengan-Nya tanpa satu pun penerjemah, dengan demikian, dia akan 

selalu merasa dekat dengan Allah SWT dan tidak sedikit pun merasa jauh 

dariNya.45 

Dalam Surat Al-Baqoroh ayat:153. Allah berfirman : 
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Terjemahannya: 

 

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, 

sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar (Al-Baqoroh ayat:153). 

Berarti disini sabar dan shalat menjadi cara yang paling bijaksana dan 

paling benar bagi seorang muslim menyikapi masalah dan cobaan yang 

menimpanya sehingga kegelisahan tidak menjadi stress yang berkepanjangan. 

Dalam Tafsir Al Maraghi, Sesungguhnya kewajiban yang dibebankan kepada 

orang Muslim ialah mengetahui, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT 

semata, dan Dia tidak mempunyai sekutu, Jika telah diakui bahwa Aku-lah Tuhan 

yang Haq dan tidak ada sembahan selain aku, maka beribadahlah hanya kepada 

Ku dan tunduklah kepada seluruh apa yang aku bebankan kepadaMu. Lakukanlah 

Shalat menurut aturan yang telah aku perintahkan kepadamu dengan rukun dan 

syaratnya agar dalam Shalat itu kamu mengingat Aku dan berdoa kepada ku 

dengan doa yang tulus dan bersih tanpa dicampuri syirik dan tidak menghadap 

diri kepada selain aku. 45 

Disebutkan shalat secara khusus diantara ibadah yang lainnya, karena ia 

mempunyai keutamaan atas yang lainnya. Didalam shalat, seseorang mengingat 

sembahannya dan hati serta lisan sibuk dengan itu. Oleh sebab itu, shalat dapat 

mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. 

 

  ا  ن ع  اء ْ    ش 

 ح ْ  فل ْ  

  ْ  ةول ْ    ص 

  ن ْ    ْ  ت

 ى ه ْ  

  ول ْ    ص  لا  ن 

  ْ  ة ْ  

 ا  

  ْ  او  ب 

  م ْ    ق ْ  

 لا

  ْ

  ت 

 ك 

  ل ْ    ا 

 من 

  ْ  ل   ي 

 كي ْ  

  ا  

 وح ْ  

 ما   

 ل ْ  تْ  

 

 

 
Terjemahannya : 

نع    ْ  

 ص   ون ْ  

  ما 

 ت  

لع 

  ْ
 م

  ْ

  ي 
لل    ْ  ْ 

  ر 

  ْ  

 و ْ  

  ْ

  ب 
 ك 

  ا  

  ْ  ْ

لل   ْ 

  ْ   ر ك 

  ْ  لو ْ  

 ر ك ذ ْ  

  ْ

  ن 

 م 

 ل ْ    وا 
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Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan 

dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatanperbuatan) 

keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar 

(keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang 

kamu kerjakan (Qs. Al-Ankabuut: 45). 

Dari Tirmidzi dan Ibnu Majah dalam jamaah lain mengeluarkan riwayat 

dari Abu Hurairah, Bahwa Rasullullah SAW, bersabda ”Barang siapa lupa akan 

suatu Shalat, maka hendaklah ia mengerjakan shalat itu ketika mengingatnya, 

karena sesungguhnya Allah SWT berfirman,” dirikanlah Shallat untuk 

mengingatKu. ( AlMaraghi, jilid 16 :168 – 169). 

Islam memandang kesehatan itu adalah nikmat besar Allah yang diberikan 

 

pada hambaNya, karenanya rasulullah SAW bersabda: 
 

ح ص ’ را   ل ْ   وا 

 ْ  ة

 ن م  ل ا ،  س 

ْ  نل ا

 ا ْ  

  ك 

يث ْ  

 ر 

ْ  ب غ م  امهي

 نو 

 ن ا ْ  تم ع 

 

 

Terjamahannya : 

 

“Banyak manusia merugi karena dua nikmat; kesehatan dan waktu luang” 

(HR. al-Bukhari dari Ibnu Abbas). 

Sehat seperti dinyatakan WHO adalah: a state of complete physical, 

mental and social wellbeing, not merely the absence of disease or infirmity, atau 

dikatakan sebagai kondisi yang sempurna baik secara fisik, mental dan sosial dan 

tidak sekedar bebas dari penyakit dan kelemahan. Oleh sebab itu, secara lebih 

operasional kesehatan dirumuskan oleh M.K Tadjudin sebagai keadaan atau 

kualitas organisme manusia yang mampu menjalankan fungsinya (dengan baik), 

karena faktor genetika dan lingkungan (2008 : 6). Dengan demikian, kesehatan 
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adalah totalitas yang menunjukkan tidak adanya penyakit, dan bahwa organorgan 

tubuh berfungsi secara normal. Konsep kesehatan secara holistik meliputi 

berbagai dimensi fisik, mental, sosial, ekonomi, pendidikan, makanan dan 

minuman (nutrisi), kuratif dan preventif yang secara keseluruhan merupakan 

bagian dari cakupan materi kesehatan masyarakat.51 

Upaya promotif di bidang kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan 

kondisi dari yang sudah baik atau sehat menjadi lebih baik atau lebih sehat. Upaya 

promotif ini tercermin dari ayat yang menjelaskan bahwa manusia dilarang 

menjauhkan diri atau merusak diri, baik jasmani maupun rohani. Artinya manusia 

wajib memelihara kesehatan dan bahkan meningkatkannya. Allah SWT 

berfirman:52 

 

 

ن س  ْ   او 

  ْ 

وا  

 ح 

ْ  له 

 ة ك 

  ى ْ  ل 

ْ  ت ل ا

  ْ 

  د 

ك ي ْ  

 م 

ب ْ  

ا

  ْ  
 ي ْ  

  ْ  ت 

ق ل ْ  

 ا و ْ  

ل   و 

 ن ْ  

  ْ
  ْ

ل   ْ

  ل 
 ه 

ي   ْ  

  س 

 ن ْ  

  ْ

ل  ي 

 مح 

    ي   ل ْ  
 س ْ  
ب ْ  
  ب   
 ا

  ف ْ  

 وا ْ  

لل   ْ  ْ  ْ  

ْ  ي 

 ح 

 ن ْ    وا   فق  

ْ     ا    ن ْ 

 

Terjemahannya : 

 

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan 

dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. 

Sungguh, Allah menyukai orangorang yang berbuat baik”. (Q.S Al-Baqarah/2: 

195). 

Kesehatan adalah mahkota bagi kehidupan manusia yang harus dilestarikan. 
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Melepaskan mahkota kesehatan berarti menjerumuskan hidupnya pada 

kehancuran. Oleh karena mencegah datangnya penyakit lebih baik daripada 

mengobati penyakit. Memelihara nilai-nilai kesehatan merupakan obat mujarab 

yang tiada duanya.44 
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Oleh karena itu, pembicaraan tentang upaya preventif dalam literatur 

keagamaan, dimulai dengan meletakkan prinsip: “Pencegahan lebih baik daripada 

pengobatan” Manusia senantiasa memelihara kesehatannya, agar terhindar dari 

penyakit. Karena itu, dalam konteks kesehatan ditemukan sekian banyak petunjuk 

Al-Qur’an dan Sunnah nabi SAW yang pada dasarnya mengarah pada upaya 

pencegahan. 

Allah berfirman :44 

 م ك 
 ا ر ا ْ  ن 

  ل ه 
  ْ
 ي 
  ْ  

ْ   م ك س  وا   و ْ 

 ا 

ف ن ْ  ا 
  ْ 

 ن 

  ا و ْ  ن م ا 

 ْ  ق

 ا ه 

ْ  لا 

 ي ذ ْ  

ْ  ي  ْ  ي ْ  اْ 

  ْ 

  ْ  ة ك 

 ظ ل ْ  غ

ل ْ  

 م   ى 

ل ع  ا هي 

  ْ 

ة ر اج 

  ْ 

  ا ه ْ  د و  حلا و  س 

 ا ْ  ْ  ن لا 

 ْ  قو 

ْ  ع ف  ما   ن 

ْ  ل 

 و 

يو 

  ْ 
ره 

 م 

  م ا  

 ما   

  ْ

ل   ْ

 ل  

  ع ي   نوص 

ل   ْ 

 ْ  دا ْ  د ش 

 

 

 
Terjemahannya : 

 م ؤ ْ  ي رون 

 

“Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat- 

malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa 

yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
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diperintahkannya”. (Q.S At-Tahrim/66: 6). 

Pentingnya pembangunan kekuatan fisik dan mental ini adalah 

berdasarkan kenyataan sebagai Sunnatullah yang berlaku bagi manusia. Sejalan 

dengan kenyataan ini, maka di dalam Al-Qur’an terdapat perintah membangun 

kekuatan:52 
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ْ  به 

 نو 

  لي ْ    خ 

 ر ْ  ت 

  ا 

  ْ

 ط  ل 

  ر ’

ب ْ  

 ا

وم 

 ن 
  من ’

 و ْ  ق 

ت ع ط 

 م ْ  

ت س 

  ْ 

ما    هم 

 ا

 وا ْ    عد  وا  

ل  لل  ه    ْ  

ن ومْ  ل ع ْ  ت 

ْ    ه ْ    م ْ  ْ 

  ْ

  ْ

  ْ

  م 

 ه 

  و ْ    د  

 من 

  ر خ 

 ن ي ْ  

  ْ

  ا 

 و 

   وكم 

  وعد  

لل ْ    ْ  ْ 

 عد و   ه ْ  

  م 

  ْ
 ل 

  نت  ْ  

 وا  

  ْ  ل    ف 

 م ك ي ْ  

لل ْ    ْ   ْ 

ْ  ي 

 و 

    س ي 

 لي ْ  

  وا  ءي ش 

 من 

  نفق  ْ    ت  

 ما 

  ه م ْ  ل عي ْ  

  و م ْ  ْ  

    ْ  ت 

  مْ  ل ظ ْ  
 ن و ْ  

 

Terjamahannya : 

 

“Dan siapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka 

kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari pasukan berkuda yang dapat 

menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang 

kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu 

infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu 

tidak akan didzalimi (dirugikan)”. (Q.S Al-Anfal/8: 60). 

Salah satu cara untuk membina kekuatan fisik adalah dengan berolahraga 

sebagaimana yang dianjurkan oleh para dokter dan ahli-ahli kesehatan. Dalam 

gerakan sholat terdapat gerakan-gerakan yang merupakan gerakan peregangan 

yang dapat memperkuat otot tubuh seperti gerakan rukuk dan gerakan-gerakan 

lain. 
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Disunnahkan bagi seorang mukmin untuk menyongsong shalatnya dan 

khusyu’ dalam melaksanakannya dengan sepenuh jiwa dan raganya, baik itu 

shalat fardhu ataupun shalat sunnah, berdasarkan firman Allah Ta’ala.50 

 

 

 

 

Terjemahannya : 

ْ  عش ا خ 

 نو 

ل ْ  ص 

  ْ  
 مهت ْ  

  . ن  ن يذ  ي    م ه 

ْ  ل ا

  ْ 

ن م ؤم 

 و ْ  

  ا 

  ْ

 ح  ل 

 ْ  ل ف ْ    ْ  أ دْ  ق 
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“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang- 

orang yang khusyu’ dalam shalatnya”.(Q.S Al-Mukminun : 1-2). 

Di samping itu ia harus thuma’ninah (tenang dan tidak terburu-buru), yang 

mana hal ini merupakan rukun dan kewajiban terpenting dalam shalat, 

berdasarkan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang beliau sampaikan 

kepada seseorang yang buruk dalam melaksanakan shalatnya dan tidak 

thuma’ninah.50 



51 
 

Penurunan LBP Tidak Terdapat Penurunan 

LBP 

E. Kerangka Teori 
 

 

 Gerakan Sholat  

  

 Tulang Belakang Rileks  

  

 Aktivasi Otot Lumbal  

  

Memperlambat Proses 

Degeneratif pada Lansia 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar II.1 Kerangka Teori 
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Sholat 

 
Penurunan LBP 

BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 
 

Setelah berbagai aspek telah disajikan dalam pembahasan yang terdapat 

dalam tinjauan pustaka, kemudian akan dirangkum sebagai dasar dalam membuat 

kerangka konsep. Maka penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

A. Konsep Pemikiran Variabel Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan 

sholat dalam menurunkan LBP pada lanjutusia di kecamatan tamalate kota 

Makassar Sulawesi selatan. 

B. Kerangka Konsep 

 

Gambar III 2 Kerangka Konsep 
 

Keterangan: 
 

: Variabel Independen 
 

: Variabel Dependen 
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C. Definisi operasional 

 

1. Sholat 
 

 

Definisi : Sholat adalah perkataan dan perbuatan khusus yang 

dimulai dengan takbiratul ikrom dan diakhiri dengan 

salam dan dilaksanakan sebannyak lima kali dalam 

sehari untuk sholat wajib. Serta dalam perbuatannya 

terdapat gerakan-gerakan seperti berdiri, rukuk, sujud, 

duduk, dan gerakan lain yang dilakukan dalam sholat. 

Alat Ukur : Kuisioner 

Cara Ukur : Responden mengisi kuisioner yang diberikan dengan 

menyesuaikan dengan instruksi yang berikan oleh 

peneliti. 

Hasil Ukur : Dihitung berdasarkan skala likert : 

0 – 19 = Buruk 

20 – 39 = Rendah 

 
40 – 59 = Cukup 

 
60 – 79 = Tinggi 

 
80 – 100 = Sangat Tinggi 

Skala Ukur : Ordinal 
 

 

 

 

 

 

2. Low Back Pain 
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Definisi : Low back pain adalah nyeri yang dirasakan daerah 

punggung bawah, dapat merupakan nyeri lokal 

maupun nyeri radikuler atau keduanya. Nyeri ini 

terasa diantara sudut iga terbawah sampai lipat bokong 

bawah yaitu di daerah lumbal atau lumbo-sakral dan 

sering disertai dengan penjalaran nyeri ke arah tungkai 

dan kaki. LBP yang lebih dari 6 bulan disebut kronik. 

Alat Ukur : Kuisioner 

Cara Ukur : Responden mengisi kuisioner yang diberikan dengan 

menyesuaikan dengan instruksi yang berikan oleh 

peneliti. LBP ditentukan tidak berdasarkan diagnosa 

medis, tetapi berdasarkan keluhan yang dirasakan 

klien 

Hasil Ukur : Tidak Mengalami LBP: apabila hasil akhir ≤ 20% 

 

Mengalami LBP: apabila hasil akhir > 20% 

Skala Ukur : Ordinal 
 

 

 

 

 
D. Hipotesis 

 

1. Hipotesis null (H0) 

 

Tidak terdapat hubungan sholat terhadap penurunan LBP pada lanjut 

usia. 
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2. Hipotesis alternatif (H𝑎) Terdapat hubungan sholat terhadap 

penurunan LBP pada lanjut usia. 



56 
 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Objek penelitian 

 

Lokasi Dan Waktu Penelitian : 

 

1. Tempat Penelitian di mesjid yang berada di kecamatan Tamalate kota 

Makassar 

2. Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan dalam periode berikut: 

 

a. Persiapan penelitian : Juni – Oktober 2021 

 

b. Pelaksanaan penelitian : Oktober 2021 – Januari 2021 

 
B. Metode penelitian 

 

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian  observasional 

analitik. Dengan pendekatan cross sectional. 

C. Teknik pengambilan sampel 

 

1. Populasi 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah lanjut usia di kecamatan 

Tamalate kota Makassar Sulawesi Selatan. 

2. Sampel 

 

Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik simple 

random sampling. 

Adapun kriteria inklusi dan ekslusi, yaitu : 

 

a. Kriteria inklusi 

 

1) Laki-laki dan perempuan 

 

2) Berusia ≥ 60 tahun 
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2 

3) Bersedia menjadi responden 

 

b. Kriteria eksklusi 

 

1) Lanjut usia yang tidak mengisi kuisioner dengan lengkap 

 

2) Riwayat trauma atau cedera tulang belakang 

 

3) Memiliki kelainan kongenital pada tulang belakang 

 
D. Rumus sampel dan besar sampel 

 

     2 
Zα√2PQ + Zβ√P1Q1 + P2Q2 

n1 = n2 = ( 
(P1 − P ) 

)
 

 

 
𝑍𝛼 : Derivat baku𝛼 

𝑍𝛽 : Derivat baku 𝛽 

 

𝑃2 
 

: Proporsi pada kelompok yang sudah diketahui 

nilainya 

𝑄2 : 1 -𝑃2 

𝑃1 : Proporsi pada kelompok yang lainya merupakan 

judgement peneliti 

 

𝑄1 : 1 - 𝑃1 

𝑃1 − 𝑃2 : Selisih proporsi minimal yang dianggap bermakna 

P : Proporsi total (𝑃1 + 𝑃2)/2 

Q : 1 - P 
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1 2 

 
𝑛1 = 𝑛2 = ( 

     2 
𝑍𝑎√2𝑃𝑄 + 𝑍𝛽√𝑃1𝑄1 + 𝑃2𝑃2 

(𝑃  − 𝑃 ) 
)

 
 
 

    2 
1.282√2𝑥0.6𝑥0.4 + 0.842√(0.7𝑥0.3) + (0.5𝑥0.5) 

𝑛1 = 𝑛2 = ( (0.7 − 0.5) 
)

 
 

 
 

𝑛1 = 𝑛2 = ( 

 
    2 

1.282√0.48 + 0.842√0.46 

(0.2) 
)

 
 

 
(1.282𝑥0.692) + (0.842𝑥0.678) 2 

𝑛1 = 𝑛2 = ( ) 
(0.2) 

 

 
𝑛1 = 𝑛2 = ( 

0.887 + 0.571 2 

(0.2) 
)

 
 

 
𝑛1 = 𝑛2 = ( 

0.887 + 0.571 2 

(0.2) 
)

 
 

 
𝑛1 = 𝑛2 = ( 

1.459 2 

(0.2)
)
 

 

𝑛1 = 𝑛2 = (7.296)2 
 

 

𝑛1 = 𝑛2 = 53.236 = 53 
 
 

53 Sampel 
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Masyarakat Tamalate lanjut 

usia yang ditetapkan menjadi 

sampel 

Informed consent 

Pengumpulan data 

responden 

Pengolahan dan analisis data 

Hasil 

E. Alur penelitian 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.2Alur Penelitian 

Pengisian kuisioner oleh 

responden 
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F. Teknik pengumpulan data 

 

Pada penelitian ini data yang diperoleh dari hasil pengisian kuisioner 

responden dengan secara langsung. 

G. Teknik analisis data 

 

1. Metode analisis data 

 

Dalam penelitian ini, metode analisis data dilakukan dalam 2 tahap, yaitu: 

 

a. Analisis Univariat 

 

Anslisis univariat digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik dari 

variable independen dan dependen. Keseluruhan data yang ada dalam 

kuisioner diolah dan disajikan dalam bentuk table distribusi frekuensi. 

b. Analisis Bivariat 

 

Analisis bivariat digunakan untuk melihat hubungan antara variable 

independen dan variable dependen dengan menggunakan analisisi uji chi 

squre. Melalui uji statistic chi square akan diperoleh nilai p, dimana 

dalam penelitian ini digunakan tingkat kemaknaan sebesar 0,05. 

Penelitian dikatakan bermaknsa jika mempunyai nilai p ≤ 0,05. 

Penelitian dikatakan bermakna jika mempunyai nilai p ≤ 0,05 yang 

berarti Ho ditolak dan Ha diterima dan dikatakan tidak bermakna jika 

mempunyai nilai p > 0,05 yang berarti Ho diterima dan Ha ditolak. 

H. Etika Penelitian 

 

1. Menyerahkan surat pengantar yang ditujukan kepada Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar 

sebagai permohonan izin untuk melakukan penelitian. 
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2. Lembar persetujuan diberikan kepada subjek yang akan diteliti. Peneliti 

menjelaskan maksud dan tujuan penelitian. Jika responden bersedia 

untuk diteliti maka mereka harus menandatangani lembar prsetujuan 

tersebut. Jika responden menolak untuk diteliti, maka peneliti tidak akan 

memaksa dan tetap menghormati hak haknya. 

3. Responden tidak dikenakan biaya apapun. 

 

4. Kerahasiaan informasi dijamin peneliti. Hanya kelompok tertentu saja 

kelompok data yang akan disajikan dan dilaporkan sebagai hasil 

penelitian. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 
A. Gambaran Umum Populasi / Sampel 

Peneliti telah melakukan penelitian tentang hubungan sholat dalam 

menurunkan tingkat LBP pada lanjut usia di kecamatan Tamalate. 

Pengambilan data untuk penelitian ini telah dilakukan pada bulan Oktober 

2021 – Januari 2022, di kecamatan Tamalate kota Makassar. Data 

diperoleh dari pengisian kuesioner terkait pengaruh sholat terhadap 

penurunan LBP yang dirasakan subyek. Data yang telah diperoleh 

selanjutnya dimasukan ke dalam suatu tabel induk menggunakan program 

Microsoft Excel. Kemudian data diolah menggunakan program SPSS 24 di 

perangkat komputer. Lalu dibuat dalam bentuk tabel frekuensi sebagai 

univariat dan tabel silang sebagai data bivariat. 

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di mesjid sekitar kecamatan Tamalate, 

kota Makassar, Sulawesi Selatan 90224. 

C. Analisis 

Beberapa variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah 

intensitas sholat terhadap kejadian LBP. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan menggunakan metode simple random sampling hingga didapatkan 

sampel minimal sebanyak 53 sampel, sedangkan pada penelitian ini 

didapatkan sampel sebanyak 62. 
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1. Analisis Univariat 

 

A. Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Karakteristik 

Demografi 

Tabel V.1. Distribusi Berdasarkan Karakteristik Demografi 

 

Jenis Kelamin n (%) 

Laki-laki 30 51,6 

Perempuan 32 48,4 

Sumber : Data Primer 2022 

 

 

Berdasarkan tabel V.1 responden yang berjenis kelamin laki-laki yang 

didapatkan sebanyak 30 (51,6%) responden, sedangkan responden pada yang 

berjenis kelamin perempuan sebanyak 32 (48,4%) responden. 

 
 

B. Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Karakteristik 

Demografi 

Tabel V.2. Distribusi Berdasarkan Karakteristik Demografi 
 

Usia n (%) 

≤ 65 26 41,9 

66-70 

71-75 

> 75 

23 

6 

7 

37,1 

9,7 

11,3 

Sumber : Data Primer 2022 

 

 

Berdasarkan tabel V.2 responden yang berusia ≤ 65 tahun sebanyak 

26 (41,9%) responden, responden yang berusia 66-70 tahun sebanyak 23 

(37,1%) responden, responden yang berusia 71-75 tahun sebanyak 6 (9,7%) 

responden sedangkan responden yang berusia > 75 tahun sebanyak 7 

(11,3%). 
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C. Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Intensitas Sholat 

Tabel V.3. Distribusi Berdasarkan Intensitas Sholat 
 

Sholat n (%) 

Rendah 20 32,3 

Tinggi 42 67,7 

Sumber : Data Primer 2022 

 

 
Berdasarkan tabel V.3 didapatkan hasil responden yang memiliki 

intensitas sholat rendah sebanyak 20 (32,3%), sedangkan responden yang 

memiliki intensitas sholat tinggi sebanyak 42 (67,7%). 

 
 

D. Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Kejadian LBP 

Tabel V.4. Distribusi Berdasarkan Kejadian LBP 
 

LBP n (%) 

Tidak mengalami 44 71 

Mengalami 18 29 

Sumber : Data Primer 2022 

 

 

Berdasarkan tabel V.4 didapatkan hasil responden yang tidak 

mengalami LBP sebanyak 44 (71%), sedangkan responden yang mengalami 

LBP sebanyak 18 (29%). 
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2. Analisis Bivariat 

 

Tabel V.5 Hubungan Sholat Dalam Menurunkan Tingkat LBP Pada 

Lansia Di Kecamatan Tamalate 
 

Kejadian 

Sholat Tidak 

Mengalami 

LBP 

Mengalami 

LBP 

Total p-value 

 
Rendah 

 
9 

 
11 

 
20 

 

    0,002 

 35 7 42  

Tinggi     

 
Total 

 
44 

 
18 

 
62 

 

Sumber : Data Primer 2022 dengan uji chi square 

 

 

Berdasarkan tabel V.5 yang merupaka tabel cross tabulasi dari 

variabel independent dan dependent pada penelitian ini didapatkan hasil 

responden yang memiliki intensitas sholat yang rendah dan tidak mengalami 

LBP sebanyak 9, responden yang memiliki intensitas sholat rendah dan 

mengalami LBP sebanyak 11, responden yang memiliki intenstas sholat yang 

tinggi dan tidak mengalami LBP sebanyak 35, sedangkam responden yang 

memiliki intensitas sholat yang tinggi dan mengalami LBP sebanyak 7. Dari 

hasil uji chi-square di dapatkan nilai p-value 0,002 (p-value < 0,05) yang 

menandakan adanya hubungan sholat dalam menurunkan tingkat LBP pada 

lansia di kecamatan Tamalate. 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

 

A. Pembahasan 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada 62 responden 

untuk mengetahui hubungan shalat dalam menurunkan tingkat LBP pada 

lanjut usia di kecamatan Tamalate, didapatkan hasil nilai p-value 0,002 

yang berarti hipotesis alternatif dapat diterima dan hipotesis null ditolak. 

Pada penelitian ini digunakan uji chi-square dan pada menyajianya di 

dapatkan pula data univariat sebagai data deskriptif terhadap setiap 

variabel. 

Berdasarkan analisis data untuk jenis kelamin pada penelitian ini 

didapatkan yang berjeniskelamin Wanita yang mendominasi sebanyak 32 

sampel dari 62 sampel, dan diapatkan pula usia terbanyak yang menjadi 

sampel pada penelitian ini adalah usia ≤ 65 tahun sebanyak 26 (41,9%). 

Hasil penelitian ini dengan hipotesis alternatif diterima sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Riski Novita Sari yang menyatakan 

terdahap hubungan signifikan antara shalat dengan keluhan nyeri 

punggung bawah.46 

Selain itu terdapat juga penelitian yang sejalan lainnya yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Ainun Ulfa Sa’adiah Harahap yang 

menyatakan bahwa terdahap hubungan signifikan antara shalat dengan 

keluhan nyeri punggung. holat merupakan salah satu tatalaksana dari LBP 

untuk mencegah perburukan nyeri dan menghindari disabilitas pada pasien 
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adalah dengan stretching, terutama pada LBP yang penyebab pastinya 

tidak diketahui atau dikenal dengan LBP non-specific.47
 

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnnya yang 

dilakukan oleh M. Jamaluddin yang menyatakan bahwa dalam sholat 

terdapat gerakan ruku' dan sujud merupakan gerakan peregangan 

vertebrae sehingga otot postural akan terulur. Rukuk sangat baik untuk 

menghindari penyakit yang menyerang ruas tulang belakang yang terdiri 

dari tulang punggung, tulang leher, tulang pinggang dan ruas tulang 

tungging. Dengan melakukan rukuk akan menyebabkan menarik dan 

menggerakan otot punggung, pangkal paha serta mengendurkan saraf- 

saraf yang berada di otak, punggung dan lain-lain. Gerakan sujud yang 

setiap rakaat dua kali hingga jumlahnya sehari 34 kali dalam satu hari 

bermanfaat membuat otot-otot itu akan menjadi besar dan kuat. Sujud 

juga membuat pembuluh darah dan urat-urat getah bening terpijat dan 

terurut. Posisi sujud ini juga sangat membantu kerja jantung dan 

menghindari mengerutnya dinding-dinding pembuluh darah. 48 

Hampir semua orang, terutama orang-orang yang sudah lanjut usia 

pernah mengalami LBP dalam hidupnya. LBP ini terjadi karena ergonomi 

postur tubuh seseorang yang salah, sehingga menyebabkan gangguan 

muskuloskeletal sdengan manifestasi berupa nyeri. Selain itu, LBP ini 

terjadi karena posisi statis seperti duduk yang terlalu lama. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan Fina Herlinda Nur, duduk untuk jangka waktu 

yang lama menyebabkan peningkatan tekanan dari punggung, leher, 

lengan dan kaki dan dapat menambahkan sejumlah besar tekanan pada 
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otot punggung dan diskus tulang belakang. Beberapa struktur anatomis 

elemen-elemen tulang punggung bawah antara lain : tulang, ligamen, 

tendon, diskus, otot dan saraf diduga memiliki peran yang besar untuk 

menimbulkan rasa nyeri.49 

Sholat merupakan kegiatan wajib bagi muslim yang dilaksanakan 

rutin lima kali dalam sehari. Gerakan-gerakan yang dilakukan saat salat 

antara lain, takbir, qiyam, ruku’, sujud, dan tasyahhud. Gerakan tersebut 

dinilai sebagai suatu latihan peregangan yang merupakan salah satu 

tatalaksana non farmakologis pada LBP. Selain salat wajib tersebut, 

terdapat juga salat sunnah, dimana salat sunnah ini tidak wajib hukumnya 

untuk dilaksanakan secara rutin.47 

Beberapa penelitian, telah menyebutkan bahwa jika dilihat dari 

segi medik, shalat dapat bermanfaat terhadap kesehatan fisik seseorang 

Salah satu manfaat gerakan shalat adalah untuk kelenturan dari otot. Saat 

melaksanakan sholat, diperlukan kinerja otot yang seimbang antara otot 

agonis dan otot antagonis. Ketika satu otot bekerja maka otot yang lain 

akan terulur. Kinerja otot yang seimbang akan menghasilkan fleksibilitas 

otot yang baik. Posisi tubuh terutama posisi kaki yang benar saat sholat 

dapat mengurangi keluhan nyeri punggung bawah dan menambah 

fleksibilitas otot hamstring.47 

Sejauh ini masih banyak warga masyarakat yang belum 

mengetahui bahwa problematika yang diakibatkan dari nyeri punggung 

bawah dapat diatasi dengan tindakan atau posisi sholat yang benar. 

Berdasarkan kondisi ini, kami tim pengabdian kepada masyarakat tertarik 
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untuk mengangkat kondisi ini dalam kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan 

peserta pengabdian tentang tindakan pengurangan nyeri punggung bawah 

melalui posisi sholat yang benar.48 

B. Tinjauan Keislaman 
 

 

  ع و  و ْ  ن ج 

 ى ل ْ  

ع ْ  ق و 

  ْ  

ْ  دو ْ  

 ا 

ا ي ْ  

 ا م 

  ْ

ل   ْ

 ل  

  ص  كروا 

  ْ  وةل ْ  

 ذا ْ  ف 

ي  ل ا م   ْ

 ض   ت  

اذ    ف    ا ْ 

  ص  تن ْ    ا ك 

ل ْ  

وة 

  ْ 

  ص  لا  ن 

ول ْ  

  ْ  ة

  ْ  ْ 

  ْ  ن ْ  أ م ط  لا ا و م 

 م ْ    ْ  تن ْ  

  ْ  ق ْ  ا ْ  ف 

 ي ْ  

اذ    ْ
 ا   ا 

 مك ب ْ    ْ  

  ك  ا ْ  تو ْ    ْ  قو ْ    م 

ت ْ  

ب 

  ْ

 ا 

  ن ْ    م ؤ م 

 ن ي ْ  

 ل ْ    ا ىْ  لع 

 

 

 

Terjemahannya : 

 

“Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalatmu, ingatlah Allah di 

waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu 

telah merasa aman maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya 

shalatmu itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang 

beriman” (QS. AnNisa’(4):103). 
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Shalat yang dilakukan seseorang dari awal tabiratul ihram hingga salam, 

diyakini oleh beberapa pakar bahwa hal tersebut merupakan sarana investasi 

kesehatan tubuh yang cukup besar salah satunnya kesehatan pada tulang belakang. 

Namun jika dilakukan secara bertahap dan juga rutin, terlebih lagi bila dilakukan 

sebanyak lima kali dalam sehari semalam atau bahkan lebih. Shalat memiliki 

khasiat yang luar biasa yang baik untuk keshatan fisik, mental, dan juga baik 

untuk kesehatan spiritual dan emosional.48 
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  ه ع  مهسو 

 هي ْ  

  ى ْ    نا س ج ه  للها ى ه ص 

 يب ْ  

   ْ  ة س 

 لا 

  س ه 

 ي ْ  

 يب ْ    ْ  أ  ه ع 

  ا ْ  ف  ت  ن     ت  ي ب ْ    ى ْ    نا  ي 

ْ  تن ْ  

 ْ  ف 

 ت  س هج 

ْ  ث

 م 

  ه ص 

 ي ْ  

 ه ْ  ف  ت سج 

  د  وعم  ت 

ْ  ق

 ه 

ا ْ  ق  م ك ش  زد    ت 

 ا   ل 

  ه ي ْ    ه ع  مهس 

 و

 ل ل ه ا ىهص 

 

  ا ه ص  اء  ش 

 ة ْ  
  ىف      نئ ْ  

 ن ا

  ْ
  م 
 ص 

  ل 

ْ  ق

 م 

 ل 

ق 

 ا ْ  

 ا ي ْ   له ا ل ى س ز 

 

 

Terjemahanya : 

 

dari Abu Hurairah dia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam keluar 

ketika matahari sedang terik, lalu aku datang dan shalat. Setelah itu aku duduk 

dan menoleh ke arah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau pun bersabda: 

"Apakah kamu sakit perut." Jawabku, "Benar wahai Rasulullah." Beliau bersabda: 

"Shalatlah, karena dalam shalat terdapat kesembuhan." (Ibnu Majjah: 3449). 

Mengingat masih banyaknya manusia yang belum terbiasa melaksanakan 

shalat dengan khusyuk. Kurang maksimal dalam melakukan gerakan-gerakan 

shalat sebagai aset kesehatan bagi tubuh sehingga mereka melakukan shalat tidak 

tepat waktu, menunggu diperintah dan diawasi, dan melakukannya hanya sekedar 

menunaikan kewajiban agama, maka dipandang perlu di paparkan bahwa gerakan 

shalat adalah sumber berbagai obat dari berbagai jenis penyakit sebagai motivasi 

aspek kesehatan. Salah satu di antaranya adalah sebagaimana yang dijelaskan 
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dalam hadits Nabi tersebut.50 

Islam sangat memperhatikan soal kesehatan dengan cara antara lain 

mengajak dan menganjurkan untuk menjaga dan mempertahankan kesehatan yang 

telah dimiliki setiap orang. Anjuran menjaga kesehatan itu bisa dilakukan dengan 
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tindakan preventif (pencegahan) dan represif (pelenyapan penyakit atau 

pengobatan). Secara preventif, perhatian Islam terhadap kesehatan ini bisa dilihat 

dari anjuran sungguh-sungguh terhadap pemeliharaan kebersihan. 50 

Rasulullah bersabda : 
 

 ن يفش 

 

 مر   ا إذ  ْ    و  وه    ت ض 
 

 

Terjemahannya : 

 

“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku” (QS. Asy-Syu'ara' Ayat 

26:80). 

Ayat di atas menekankan agar orang yang sakit mengupayakan sehat 

sebagai anjuran agama. Dalam menafsirkan ayat ini, Al-Dzahabi menyatakan, 

bahwa tindakan upaya penyembuhan penyakit secara medis merupakan perbuatan 

baik dan terpuji. Ini juga sesuai dengan pesan Nabi lakukanlah penyembuhan 

secara medis. Pada zaman Nabi telah menggunakan berbagai metode pengobatan 

untuk kesembuhan. Sejalan dengan perkembangan ilmu kedokteran yang ada Nabi 

mengizinkan menggunakan sebagai bukti Islam mendukung ilmu pengetahuan, 

termasuk disiplin ilmu tentang kedokteran.51 
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BAB VII 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul 

hubungan sholat shalat dalam menurunkan tingkat LBP pada lanjut usia di 

kecamatan tamalate dapat disumpulkan bahwa terdapat hubungan sholat 

shalat dalam menurunkan tingkat LBP pada lanjut usia di kecamatan 

Tamalate. 

B. Saran 

 

1. Bagi Masyarakat 

 

Disarakan untuk meningkatkan intensitas shalat agar terjadi 

penurunan terhadap kejadian LBP. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

 

Melakukan penelitian dalam skala yang lebih besar dan dapat 

dilakukan penelitian faktor lain sholat yang dapat menyebabkan 

terjadinya LBP. 

C. Keterbatasana Penelitian 

Keterbatasan pada peneletian mengenai hubungan sholat dalam 

menurunkan tingkat LBP Pada lanjut usia di kecamatan Tamalate yang 

telah dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Penelitian ini hanya menilai keluhan LBP berdasarkan jawaban 

responden pada kuesioner. 
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2. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner 

yaitu terkadang jawaban yang diisi secara lengkap atau tidak 

disebutkan oleh responden. 



76 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 
 

1. Kurniaji, NS dan Herawati I.2008. “Pengaruh Penambahan IranianEndurance 

Exercise Pada Intervensi ShortWaveDiathermy dalam Mengurangi Nyeri 

Pinggang Kronik”.Volume I (Nomor 01. Hal 01). 

2. Arya, RK. 2014. “Low backpain – Signs, symptoms, andmanagement”. 

Journal Indian AcademyofClinicalMedicineVolume 15(No. 1). 

3. Pudjiastuti, S dan Utomo, B. 2003. “Fisioterapi pada Lansia”. Jakarta : EGC. 

4. Rahmadon, Prasetyo Eko. 2015.”Hubungan Gerakan Sholat Terhadap 

Peningkatan Fleksibilitas Otot Punggung Bawah”. Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

5. Azzam, Abdul Azziz Muhammad. 2015. “Fiqih Ibadah”. Jakarta: Amzah. 

6. A., Doni Kusuma.2009. “Pendidikan Karakter”, Jakarta: PT Grasindo. 

7. A., Sardiman. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: CV. 

Rajawali. 

8. Mushthafa Masyhur. 2002. “Benjumpa Allah Lewat Shalat Oleh Syekh 

Mustafa Masyur”. Jakarta. Gema Insani. 

9. M. Nawal, T. peenuntun Sholat Lengkap.Surabaya : Karya Ilmu. 

10. Jumini, Sri. 2018. “Analisis Vektor Dalam Gerakan Aholat Terhadap 

Kesehatan”. Pendidikan Fika. FITK UNSIQ. 

11. Yardan zaky Al- faruq, shalat wajib dan shalat sunah. (Dwi Media Press, cet 

1, 2011) 

12. H. Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam,(Sinar Baru Algensindo), hlm. 53 

13. Edi Suwandi dkk,.2019. “Analisis Tingkat Kepuasan Menggunakan Skala 

Likert Pada Layanan Speedy Yang Bermigrasi Ke Indihome”. Fakultas 

Teknik. Universitas Tanjungpura 

14. Hasenbring Mi, Rusu Ac, Turk Dc. 2012.”From Acute To Chronic Back 

Pain: Risk Factors, Mechanisms, And Clinical Implications”. 

[Internet].Oup Oxford 

15. Cahyati, A. 2012. “Merawat Tanpa Nyeri Punggung Bawah”. 

16. Tanderi, E. A., Kusuma, T. A., & Hendrianingtyas, M. 2017, ‘Hubungan 



77 
 

Kemampuan Fungsional Dan Derajat Nyeri Pada Pasien Low Back Pain 

Mekanik Di Instalasi 

17. Sabrina, Munir&, M. R. 2018. “Intervertebral Disc Biology: Genetic Basis of 

Disc Degeneration. Current Molecular Biology Reports”. 

18. Frank H. Netter, M. 2006. “Atlas Of Human Anatomy” (4nd ed.). Singapore: 

Elsevier 

19. Yi Feng. 2016. “Genetic Factors in Invertebral Disc Degeration”. 

20. Frank H. Netter, M.2016. “Atlas Of Human Anatomy”. 

21. Susihono W, Prasetyo W. 2010. Perbaikan Postur Kerja Untuk Mengrurangi 

Keluhan Muskuloskeletal Dengan Pedekatan Metode Owas. 

22. Autio Reijo. MRI Of Herniated Nucleus Pulposus. Acta Universitatis 

Ouluensis D Medica. 2006. Hal 1-31 

23. Ramadhani Ae, Wahyudati S. 2015. “Gambaran Gangguan Fungsional Dan 

Kualitas Hidup Pada Pasien Low Back Pain Mekanik”. (Vol 4, No 4 ) 

Media Med Muda. 

24. Bradley WG. Low back pain. AJNR Am J Neuroradiol. 2007; 28: 990– 992. 

25. Jumiati J. 2013 [Cited 2015 Dec 6]. “Penambahan Core Stabilization 

Exercise Lebih Menurunkan  Disabilitas  Dibandingkan Dengan 

Penambahan Latihan Metode Mckenzie Pada Traksi Manipulasi 

Penderita Nyeri Punggung Bawah Mekanik Di Kota Yogyakarta” 

[Internet]. 

26. McKenzie, R., May, S. 2008. The Cervical & Thoracic Spine Mechanical 

Diagnosis & Therapy. Volume One. NewZeland : Spinal Publication. 

27. Michael Erdi, O. Bruce Dickerson and Don B. Chaffin.”Biomechanics of 

Manual Material Handling and Low Back Pain. In: Carl Zens. 

Occupational Medicine. Third edition, St. Louis: Mosby; 1994: p. 239- 

48. 

28. Andini, F. (2015, Januari). “Risk Factors of Low Back Pain in Workers”. 

IV(1),12- 19. 

29. Sakinah Noor, Isna. 2018. “Efektivitas Streeching terhadap intensitas nyeri 

pada mahasiswa dengan Low Back Pain (LBP)”.Magister Keperawatan. 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

30. permana, D. R., & Wahyuni, I. 2010. Pemberian Nilai Kesegaran Punggung 

Sebelum dan Sesudah Pemberian Stretching Mc. Kenzie Extension pda 

Pekerja Wanita Pengepak Jamu PT. X Semarang. Media Kesehatan 

Masyarakat Indonesia, 9(1), 18-26 



78 
 

31. Sa’adah, H. 2012. “Pengaruh Latihan Flexiwiliam (Streching) terhadap 

Tingkat Nyeri Punggung Bawah pada Lansia di Posyandu Lansia RW 2 

Desa Kedungkandang Malang. Skripsi, Stikes NU, TUban 56-61 

32. Sari, R. N. 2015. “Hubungan Gerakan Sholat Dengan Keluhan Nyeri 

Punggung Bawah Myogenik Pada Wanita Lanjut Usia”. (Universitas 

Muhammadiyah Surakarta), 1-9. 

33. Ropper AH, Brown RH. Pain in the back neck, and extremities. Dalam 

Adams and Victor’s: Principles of Neurology. Eight Edision. New York : 

McGrawhill, 2005 

34. Tunjung R. Diagnosis dan Penetalaksanaan Nyeri Punggung Bawah di 

Puskesmas.dokterblog.wordpress.com/2009/05/17/diagnosis-dan- 

penatalak-sanaan-nyeri-punggung-bawah-di-puskesmas. 

35. Douglass AB, Bope ET. Evaluation and treatment of posterior neck pain in 

family practice. J Am Board Fam Pract 2004; 17: S13–22. 

36. Yuliana. Low back pain. CDK 2011; 38(4): 270-273. 

37. Fatmah. 2010. “Gizi Usia Lanjut”. Jakarta : Erlangga. 

38. Agustin Yesi Nurma 2013. “Gambaran tingkat spiritual lansia di unit 

pelaksanaan teknis pelayanan sosial lanjut usia (UPT PSLU) Magetan”. 

Fakultas Ilmu kesehatan UMS. 

39. Depkes. Lansia yang sehat, lansia yang jauh dari demensia.2016. Diunduh 

dari http://www.depkes.go.id/article/view/16031000003/menkes-lansia- 

yangsehat-lansia-yang-jauh-dari-demensia.html. 20 Oktober 2016. 

40. Menurut Nugroho. 2008. Keperawatan Gerontik. Jakarta: Buku Kedokteran 

EGC. 

41. Nugroho, W. 2008. Buku Ajar Keperawatan Lanjut Usia. Jakarta : EGC 

42. Kementerian Kesehatan RI. 2013. “Gambaran Kesehatan Lanjut Usia 

diIndonesia”. ISSN2088 - 270X. Semester1(1-40). 

43. Depkes RI. (2013). Riset Kesehatan Dasar, Jakarta: Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 

44. Quraish Shihab, Membumikan ALQuran, Penerbit Mizan, Bandung, 1992 

Muhammad Nasib  Ar-Rifai,  Kemudahan  Dari Allah, Ringkasan  Ibnu 

Katsir, Penerjemah 

45. Suparman, Deden. 2015. “Sholat Dalam Perspektif Psikis. Pembelajaran 

Ibadah Sholat dalam Perspektif Psikis dan Medis”,IX(2). 

46. Sari Risky Novita. 2015. “Hubungan Gerakan Sholat Dengan Keluhan Nyeri 

Punggung Bawah Myogenik Pada Wanita Lanjut Usia”. Fakultas Ilmu 

Kesehatan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta 

http://www.depkes.go.id/article/view/16031000003/menkes-lansia-


79 
 

47. Harahap Ainun Ulfah Sa’adiah. 2020. “Hubungan Rutinitas Salat Dhuha 

Dengan Prevalensi Low Back Pain Pada Muslimah Lansia”. Fakultas 

Kedokteran. Universitas Muhammadiyah Sumaterautara Medan. Medan. 

48. Jamaluddin M. 2015. “Pengaruh Gerakan Sholat Lima Waktu Terhadap 

Fleksibilitas Sendi Pada Lanjut Usia Di Panti Wreda Pucang Gading 

Semarang”. 

49. Nur Fina Herlinda. 2015. “Hubungan Lama Duduk Saat Jam Kerja Dan 

Aktivitas Fisik Dengan  Keluhan Nyeri Punggung Bawah (Low Back 

Pain) Pada Karyawan Kantor Terpadu Pontianak Tahun 2014”. Fakutas 

Kedokteran. Universitas Tanjungpura. Kalimantan Barat. 

50. Harahap Ainun Ulfah Sa’adiah. 2020. “Hubungan Rutinitas Salat Dhuha. 

51. M.K Tadjudin.2008. “Concept of Health and Desease, (Jakarta: faculty of 

Medecine   and Health Science   Syarif   Hidayatullah   state Islamic 

University”. 

52. Zuhroni, dkk. 2003. “Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 

(Fiqh Kontemporer )” 

53. Abi Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy An-Naisaburi, Shahih 

Muslim: Kitab Takdir Bab Perintah untuk kuat dan tidak lemah Nomor 

4816, (Beirut: Dar Al-Kitab, t. Th), hlm. 587. 



80 
 

LAMPIRAN 

 
INFORMED CONCENT 

 

Assalamualaikum, 

Kepada Yth. Bapak/Ibu Calon Responden 

 

 

Perkenalkan saya Sitti Maulia Mauman Abubakar mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar akan mengadakan penelitian sebagai 

syarat guna memperoleh gelas Sarjana Kedokteran (S.Ked). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui “Untuk mengetahui hubungan sholat dalam menurunkan tingkat LBP pada 

lanjut usia di kecamatan Tamalate”. Saya mengharapkan partisipasi bapak/ibu untuk 

menjadi responden dalam penelitian ini dengan cara menjawab lembar kuesioner yang 

akan saya bagikan. Penelitian ini melibatkan lansia berumur ≥ 60 tahun yang akan 

dilaksanakan dalam satu waktu dengan menggunakan lembar kuesioner untuk 

mengetahui hubungan  sholat dalam menurunkan tingkat LBP pada lanjut usia. 

 

Dalam penelitian ini bersifat bebas. Artinya bapak/ibu boleh ikut serta atau tidak 

ikut serta dan tidak ada sanksi apapun yang diberikan. Responden dapat mengundurkan 

diri jika tidak bersedia dalam penelitian ini. Informasi atas keterangan yang bapak/ibu 

berikan akan dijamin kerahasiaanya dan akan digunakan hanya untuk kepentingan 

penelitian saja, dan akan dihanguskan apabila penelitian ini telah selesai dilaksanakan. 

Terima kasih atas bantuan dan partisipasi bapak/ibu. 

 

Hormat saya, 

 
 

Sitti Maulia Mauman Abubakar 
 

NIM. 105421107518 
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LAMPIRAN 

 
 

QUESIONER DEMOGRAFI 
 

 

Petunjuk Pengisian: 

 

1. Bacalah setiap pertanyaan di bawah ini dengan seksama 

 

2. Berilah tanda checklist ( √ ) pada kolom yang menurut Bapak/Ibu paling benar 
 

 

 

 

 

 

 
 

Jenis Kelamin : ( ) Laki-laki ( ) Perempuan 

 

Usia 
 

: tahun 
 

 

Riwayat Penyakit bawaan Sejak Lahir 
 

: ( ) Ya 
 

(  ) Tidak 

 
 

Penyakit apa (sebutkan) : ………… 

 

Riwayat Trauma Tulang belakang : ( ) Ya ( ) Tidak 

Olahraga  : ( ) Ya … x dalam seminggu 

: ( ) Tidak 



82 
 

QUISIONER INTENSITAS SHOLAT 

 

Petunjuk Pengisian: Berikut ini terdapat 39 pernyataan yang masing-masing diikuti oleh 5 

(lima) alternatif jawaban, yaitu: Selalu, Sering, Kadang, Jarang dan Tidak Pernah. Mohon 

Anda memilih jawaban yang paling sesuai dengan apa yang Anda alami/rasakan. Berilah 

tanda checklist (√) pada alternative jawaban yang ada. 

Contoh Pernyataan : 
 

 

No Pertanyaan Selalu Sering Kadang Jarang Tidak 

 

Pernah 

1 Saya menyesal karena bangun kesiangan  √    

 

 

 

Mohon agar setiap pernyataan dibaca dengan hati-hati sampai Anda benar-benar 

memahaminya dan pastikan seluruh pernyataan tidak ada yang terlewatkan. 

 

No Pertanyaan Selalu Sering Kadang Jarang Tidak 

 

Pernah 

1. Saya melaksanakan shalat lima 

waktu setiap hari 

     

2. Saya segera melaksanakan shalat 

setelah mendengarkan adzan 

     

3. Saya akan membaca basmalah 

terlebih dahulu ketika berwudhu 
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4. Saya membasuh muka mulai dari 

tempat tumbuhnya rambut kepala 

sebelah atas sampai kedua tulang 

dagu sebelah bawah dan antara 

telinga kanan hingga telinga kiri 

saat berwudhu 

     

5. Saya membasuh kedua tangan 

mulai dari telapak tangan sampai 

siku ketika berwudhu 

     

6. Saya membasuh kedua kaki 

mulai dari ujung jari-jari kaki 

hingga mata kaki atau lebih 

ketika berwudhu 

     

7. Ketika berniat akan 

melaksanakan shalat, saya 

mengucapkannya dengan lisan 

dan berniat di dalam hati 

     

8. Ketika rukuk, saya mendatarkan 

punggung dan kepala sampai 

sejajar/lurus. 

     

9. Saya melakukan rukuk dengan 

tenang 
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10. Saya menempelkan kedua tangan, 

lutut, ujung kedua jari kaki, 

kening, serta hidung ke tempat 

shalat ketika sujud 

     

11 Saya melakukan sujud dengan 

tenang 

     

12 Ketika saya sujud, saya akan 

melakukannya lebih lama dari 

gerakan lainnya 

     

13 Ketika duduk, saya menumpukan 

jari-jari telapak kaki kanan saya 

ke lantai 

     

14 Saya melakukan gerakan duduk 

dengan tenang ketika shalat 

     

15 Ketika sedang shalat saya 

berusaha untuk fokus pada 

bacaan shalat yang saya ucapkan 
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QUISIONER LBP 
 

 

 

 
 

No Pertanyaan Selalu Sering Kadang Jarang Tidak 

pernah 

1. Saya menghabiskan 

banyak waktu di rumah 

karena punggung saya 

     

2. Saya sering mengubah 

posisi untuk mencoba dan 

membuat punggung saya 

nyaman 

     

3. Saya berjalan lebih lambat 

dari biasanya karena 

punggung saya 

     

4. Karena punggung saya, 

saya tidak melakukan 

pekerjaan yang biasanya 

saya lakukan di sekitar 

rumah 

     

5. Karena punggung saya, 

saya menggunakan 

pegangan untuk naik 

keatas 
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6. Karena punggung saya, 

saya lebih sering berbaring 

untuk beristirahat 

     

7. Karena punggung saya, 

saya harus berpegangan 

pada sesuatu untuk berdiri 

dari kursi 

     

8. Karena punggung saya, 

saya mencoba membuat 

orang lain melakukan 

sesuatu untuk saya 

     

9. Saya berpakaian lebih 

lambat dari biasanya 

karena punggung saya. 

     

10. Saya hanya berdiri untuk 

waktu yang singkat karena 

punggung saya 

     

11. Karena punggung saya, 

saya mencoba untuk tidak 

membungkuk atau berlutut 

     

12 Saya merasa sulit untuk 

bangun dari kursi karena 

punggung saya 
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13. Punggung saya sakit 

hamper sepanjang waktu. 

     

14. Saya merasa sulit untuk 

membalikkan badan di 

tempat tidur karena 

punggung saya 

     

15. Nafsu makan saya tidak 

terlalu baik karena sakit 

punggung saya 

     

16. Saya mengalami kesulitan 

mengenakan kaus kaki 

(atau stoking) karena rasa 

sakit di punggung saya 

     

17. Saya hanya berjalan jarak 

pendek karena punggung 

saya. 

     

18. Saya kurang tidur karena 

punggung saya 

     

19. Karena sakit punggung 

saya, saya berpakaian 

dengan bantuan orang lain 
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20. Saya duduk hamper 

sepanjang hari karena 

punggung saya 

     

21. Saya menghindari 

pekerjaan berat di sekitar 

rumah karena punggung 

saya 

     

22. Karena sakit punggung 

saya, saya lebih mudah 

marah dan marah dengan 

orang-orang dari pada 

biasanya 

     

23. Karena punggung saya, 

saya naik lebih lambat dari 

biasanya 

     

24. Saya menghabiskan 

sebagian besar waktu saya 

di tempat tidur karena 

punggung saya 
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Intensitas sholat 

Freque 

Valid rendah 

ncy Percen 

20 3 

Valid Perc 

2.3 

ent Cumulati 

32.3 

e Percent 

32.3 

tinggi 42 6 7.7 67.7 100.0 

Total 62 10 0.0 1 00.0 

E. TABEL DISTRIBUSI 
 
 
 

 

 
Intensitassholat 

 
LBP 

N Valid 62 62 

Missing 0 0 

 
 

Frequency Table 
 
 
 
 

JenisKelamin 
 
 

Frequency 

 
 

Percent 

 
 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid perempuan 32 51.6 51.6 51.6 

laki-laki 30 48.4 48.4 100.0 

Total 62 100.0 100.0 
 

 

 
Usia (tahun) 

 
 

Frequency 

 
 

Percent 

 
 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid =<65 26 41.9 41.9 41.9 

66-70 23 37.1 37.1 79.0 

71-75 6 9.7 9.7 88.7 

=>75 7 11.3 11.3 100.0 

Total 62 100.0 100.0 
 

 

 
LBP 

t 

 
 

 
 

Frequency 

 
 

Percent 

 
v 

 
Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidakmengalami LBP 44 71.0 71.0 71.0 

Mengalami LBP 18 29.0 29.0 100.0 

Total 62 100.0 100.0 
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F. TSHOLAT DALAM MENURUNKAN TINGKAT LBP PADA 
LANJUT USIA 

 
 
 

 

Case Processing Summary 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Intensitassholat * 

LBP 

62 100.0% 0 0.0% 62 100.0% 

Intensitassholat * LBP Crosstabulation 

LBP  
 

 
Total 

Tidakmengalami 

LBP 

Mengalami 

LBP 

Intensitas 

sholat 

rendah Count 9 11 20 

% of Total 14.5% 17.7% 32.3% 

tinggi Count 35 7 42 

% of Total 56.5% 11.3% 67.7% 

Total Count 44 18 62 

% of Total 71.0% 29.0% 100.0% 

 
 

Chi-Square Tests 
 
 

Value 

 
 

df 

Asymptotic 

Significance (2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 9.663a
 1 .002 

  

Continuity Correctionb
 7.892 1 .005 

  

Likelihood Ratio 9.330 1 .002 
  

Fisher's Exact Test 
   

.003 .003 

Linear-by-Linear Association 9.507 1 .002 
  

N of Valid Cases 62 
    

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.81. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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