
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan 

sumber dayanya, harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna 

mencapai hasil yang optimal. Upaya kesehatan yang semula dititikberatkan pada 

upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang ke arah 

keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, pembangunan 

kesehatan yang menyangkut upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan 

penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan 

(rehabilitatif) harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan 

berkesinambungan, dan dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan masyarakat 

(UU kesehatan, 1992).  

Nyeri punggung bawah (NPB) adalah rasa nyeri yang dirasakan di daerah 

punggung bawah, dapat menyebabkan, dan merupakan nyeri lokal maupun nyeri 

radikuler maupun 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. NPB yang lebih dari 6 bulan 

disebut kronik (Tunjung,2007). 

Spondylolistesis menggambarkan suatu pergeseran vertebra atau 

pergeseran kolumna vertebralis yang berhubungan dengan vertebra di bawahnya 

(Vookshoor,2005). Spondylolisthesis adalah salah satu bentuk kelainan pada 



2 

 

 

 

struktur tulang belakang karena pergeseran dan yang sering terjadi pada lumbal 4 

– 5 (L4 - 5) atau antara L5 dan sacrum. Pergeseran tersebut terjadi karena struktur 

tulang belakangnya bergeser kedepan yang terjadi pada lumbal 4 (Apley, 1995). 

Keadaan ini mungkin akibat kegagalan tulang penyangga dibagian belakang 

tulang belakang untuk berkembang dengan baik, atau mungkin disebabkan 

kerusakan ruas-ruas tulang belakang sendiri (William, 2003). 

Pada penderita nyeri punggung bawah karena Spondylolisthesis fisioterapi 

lebih banyak berperan pada Spondylolisthesis pada derajat I dan II, sedangkan 

pada Spondylolisthesis derajat III- IV dapat timbul kelemahan kedua otot tungkai, 

dan ada kalanya disertai spincter ani dan uretra berikut dengan hiperesthesia 

karena pembentangan cauda equina sehingga perlu dilakukan operasi (Shidarta, 

1984). Hal diatas menunjukkan bahwa nyeri punggung bawah dapat diberikan 

teknologi fisioterapi yaitu dengan terapi panas antara lain dengan Hot Pack, 

SWD(short wave dhiarthermy), MWD(micro wave dhiarthermy), IR(infra red). 

Terapi dingin antara lain Cold Pack, kompres dingin dan massage. Terapi listrik 

antara lain Interferensi (IF), Dyadinamis,Terapi manipulasi (Musculer Manipulasi 

atau Stretching ), Terapi latihan antara lain William Flexion Exercise dan Mc 

Kenzie. Dalam Karya Tulis Ilmiah kali ini di batasi modalitas yang digunakan 

adalah SWD dan terapi latihan (william fleksi) untuk mengatasi masalah nyeri 

punggung bawah akibat Spondylolisthesis vertebra lumbal. 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan sebelumnya 

maka rumusan masalah dalam KTI ini adalah sebagai berikut (1) bagaimana short 
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wave diathermy dan terapi latihan William flexion dapat mengurangi nyeri pada 

punggung bawah akibat spondylolisthesis ? (2) bagaimana pemberian SWD (short 

wave diarthermy) dan terapi latihan metode William flexion exercise dapat 

meningkatkan lingkup gerak sendi (LGS) lumbal pada nyeri punggung bawah 

akibat spondylolisthesis ? (3) bagaimana pemberian terapi latihan William Flexion 

dapat meningkatkan kekuatan otot lumbal  pada nyeri punggung bawah akibat 

spondylolisthesis?  

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan yang ingin dicapai penulis pada kasus nyeri punggung bawah akibat 

spondylolisthesis sebagai berikut  meliputi : 

a. Tujuan umun 

1) Untuk memperdalam pengetahuan mengenai kondisi dan cara 

penanganan nyeri punggung bawah terutama yang disebabkan oleh 

spodylolisthesis. 

b. Tujuan khusus 

1) Untuk mengetahui manfaat SWD terhadap pengurangan nyeri pada 

nyeri punggung bawah akibat spodylolisthesis.  

2) Untuk mengetahui manfaat pemberian terapi latihan metode 

William flexion exercise dalam peningkatan LGS trunk, kekuatan 

otot perut pada kondisi nyeri punggung bawah akibat 

spondylolisthesis. 
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D. Manfaat laporan kasus 

Manfaat dari penelitian pada kasus nyeri punggung bawah  akibat 

spondylolisthesis mencakup:  

a. Terhadap ilmu pengetahuan 

Ikut serta dalam menambah wacana ilmu pengetahuan khususnya 

mengenai tentang penatalaksanaan terapi alat SWD (Short wave 

dhiarthermy) dan terapi latihan ( William flexion) pada nyeri punggung 

bawah  akibat spondylolisthesis. 

b. Terhadap institusi pendidikan 

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan  yang ada di institusi 

pendidikan khususnya menegenai fisioterapi tentang penatalaksanaan 

terapi alat SWD (Short wave dhiarthermy) dan terapi latihan ( William 

flexion)  pada kondisi  nyeri punggung bawah  akibat 

spondylolisthesis. 

c. Terhadap penulis 

Untuk menambah pemahaman dan memperdalam tentang 

penatalaksanaan terapi alat SWD (Short wave dhiarthermy) dan terapi 

latihan ( William flexion)   pada kondisi nyeri punggung bawah  akibat 

spondylolisthesis. 

d. Masyarakat umum 

 Membantu masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang 

berhubungan dengan nyeri punggung bawah  akibat spondylolisthesis 

dan memberikan informasi bahwa fisioterapi ikut berperan pada kasus 

tersebut. 


