
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  Pembangunan Nasional adalah pembangunan yang meliputi segala aspek 

kehidupan termasuk salah satunya di bidang kesehatan. Pembangunan di bidang 

kesehatan, pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan 

manusia, membentuk sumber daya manusia yang optimal dalam bidang kesehatan  

sehingga dapat melaksanakan pembangunan yang didasarkan pada pembangunan 

berwawasan kesehatan sebagai strategi nasional menuju Indonesia Sehat 2010. 

Upaya pembangunan kesehatan yang dilakukan pemerintah lebih mengutamakan 

upaya preventif dan promotif tanpa meninggalkan upaya kuratif dan rehabilitatif  

(Dep Kes RI,1999). 

       Indonesia sehat 2010 bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang 

proaktif memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah terjadinya resiko 

penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit serta berpartisipasi dalam 

gerakan kesehatan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan visi Indonesia Sehat 

2010, visi pembangunan kesehatan yaitu sebagai berikut: Menggerakkan 

pembangunan nasional berwawasan kesehatan, mendorong masyarakat hidup 

sehat secara mandiri, memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga 

beserta lingkungannya (Sampoerna, 1999). 

 Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi 

masyarakat diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam 

bentuk upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam 
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bentuk kegiatan dengan pendekatan (promotive), pencegahan penyakit 

(preventive), penyembuhan (curative), dan pemulihan (rehabilitative) yang 

dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambugan (UU RI 

no.39/2009 Bab V pasal 46 dan 47) 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Paraplegia merupakan kelemahan kedua tungkai akibat lesi bilateral 

atau transversal di bawah level servikal medulla spinalis (Sidharta, 1999). 

Salah satu penyebab dari paraplegi adalah spinal cord injury (SCI). Spinal 

cord injury mengakibatkan kerusakan pada medulla spinalis yang 

menimbulkan perubahan baik sementara maupun permanen pada fungsi 

motorik, sensorik atau otonom (Dawudo, 2005). 

 Menurut ASIA (2000) seperti yang dikutip Trombly (2002), 

paraparese karena spinal cord injury dapat berupa paraplegi komplit dan 

paraparese inkomplit. Pada paraparese komplit, pasien kehilangan fungsi 

sensorik dan motorik hingga segmen sakral yang terbawah. Sedangkan pada 

paraparese inkomplit pasien kehilangan sebagian fungsi sensorik dan atau 

motorik di bawah level cedera termasuk hingga segmen sakral yang terbawah. 

 Penyebab dari paraparese kebanyakan karena kompresi aksial yang 

hebat sehingga dapat menghancurkan korpus vertebra yang menyebabkan 

kegagalan pada kolumna vertebralis anterior dan pertengahan dalam 

mempertahankan posisinya. Kompleks tidak terjadi kerusakan tetapi kolumna 

vertebralis menjadi kurang stabil. Bagian posterior korpus vertebra hancur 



sehingga fragmen tulang dan diskus dapat bergeser ke kanalis spinalis. Jika 

vertebra berkurang lebih dari 50%, gaya mekanik pada bagian depan korpus 

vertebra akan menyebabkan terjadinya kolaps yang akhirnya dapat 

mengganggu fungsi neurologik (Apley;1995). 

 Seperti dikutip Trombly (2002), cedera medulla spinalis relatif jarang 

terjadi, kira-kira dialami 10.000 orang pertahun di Amerika Serikat. Orang 

hidup dengan spinal cord injury diperkirakan sekitar 183.000-203.000 (Stover 

et al;1995). Menurut National Spinal Cord Injury Statistical Center (NSCISC) 

tahun 2000. Lebih dari sepuluh tahun lalu angka kejadian antara pria dan 

wanita adalah 7: 4, dengan rata-rata cedera pada usia 31,8 tahun dengan 50% 

cedera pada usia 16-30 tahun. NSCISC mengumpulkan data epidemiologi di 

Amerika Serikat dari tahun 1973-1997 tentang penyebab dari spinal cord 

injury diketahui bahwa sekitar 43% karena kecelakaan kendaraan bermotor, 

22% karena jatuh atau pukulan benda keras, 19% karena kekerasaan dan 11% 

karena cedera olahraga. Kasus lain, penyebab spinal cord injury bukan karena 

trauma hanya 5% (Becker & DeLisa;1999) seperti spinal  stenosis, tumor, 

ischemia, infeksi dan mielitis (Mc Kinley et al; 1999). 

 Pada pasien dengan paraparese dapat diberikan penanganan secara 

konservatif maupun operasi. Penanganan konservatif dapat diberikan pada 

seseorang dengan paraplegia komplit yang tidak membaik setelah 48 jam. 

Pasien dapat diuji di tempat tidur selama 5-6 minggu, kemudian secara 

berangsur-angsur dimobilisasi dalam suatu penyangga. Pada paraparese 

sebagian diperlukan dekompresi dan stabilisasi untuk penyembuhan lebih 



lanjut. Pendekatan lainnya dengan operasi. Operasi hanya digunakan untuk 

beberapa pasien yang permukaan sendinya terkunci atau pada pasien dengan 

fraktur-dislokasi yang tidak dapat direduksi karena alasan lain. Operasi 

dilakukan dengan memfiksasi spina yang tidak stabil dengan implan logam, 

biasanya dengan Pedicle Srew and Plate (PSP) dan Semi Rigid Spinal 

Segmental Instrumentasi (SRSSI) dengan kawat dengan pendekatan ini, 

perawatan jauh lebih mudah (Apley; 1995).  

 Tahapan pertolongan atau perawatan pada penderita paraparese dibagi 

dalam 4 tahap: tahap survival (tahap mati/hidup), tahap penyesuaian diri pada 

cacat (tahap self-care atau tahap physical ajustment atau tahap berdikari), 

tahap latihan kerja, dan  tahap re-sosialisasi. 

 Permasalahan yang sering timbul pada paraparese yaitu impairment 

seperti decubitus, penurunan kekuatan otot pada tungkai sehingga potensial 

terjadi kontraktur dan atrofi otot, keterbatasan Lingkup Gerak Sendi, 

penurunan atau gangguan sensasi. Functional Limitation merupakan 

penurunan fungsi atas kontrol bladder dan bowel, gangguan fungsional dasar 

seperti miring, duduk dan berdiri serta berjalan. Disability yaitu 

ketidakmampuan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan 

lingkungan. 

 Fisioterapi memberikan pelayanan kepada individu untuk 

memperbaiki, mengembangkan dan memelihara gerak dan kemampuan fungsi 

yang maksimal selama perjalanan kehidupan individu atau kelompok tersebut. 

Modalitas fisioterapi antara lain:  



1. Manual handling (manual therapy),  

2. Exercise therapy,  

3. Electrotherapy,  

4. Mechanical agents,  

5. Functional training,  

6. Pengetrapan dan pemberian alat bantu,  

7. Bimbingan dan konseling,  

8. Dokumentasi, koordinasi dan komunikasi dengan profesi kesehatan lain 

(WCPT, 1999, yang dikutip Fransisca, 2001).  

 Salah satu teknologi yang digunakan paraparese adalah terapi  latihan. 

Terapi latihan adalah salah satu upaya pengobatan dalam fisioterapi yang 

pelaksanaannya dengan menggunakan pelatihan-pelatihan gerak tubuh baik 

secara aktif maupun secara pasif. Secara umum tujuan terapi latihan meliputi 

pencegahan disfungsi dengan pengembangan, peningkatan, perbaikan atau 

pemeliharaan dari kekuatan dan daya tahan otot, kemampuan kardiovaskuler, 

mobilitas dan fleksibilitas jaringan lunak, stabilitas, rileksasi, koordinasi 

keseimbangan dan kemampuan fungsional (Kisner; 1996). 

 Terapi  latihan yang digunakan disini adalah jenis-jenis terapi latihan 

meliputti : latihan pernapasan, dan latihan gerak aktif (free active exercise dan 

resisted active exercise). 

 

 

 



B. Rumusan Masalah 

    Adapun rumusan masalah pada kasus paraplegia ini adalah:  

1. Bagaimana sinar Infra Red (IR) dapat mengurangi nyeri di punggung pada 

kondisi paraparese paska trauma? 

2.  Bagaimana latihan free active movement dan resisted active movement 

dapat meningkatkan kekuatan otot ekstremitas inferior (bawah) pada 

kondisi paraparese paska trauma? 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui proses penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi 

paraparese paska trauma, menambah pengetahuan, dan menyebarluaskan 

peran fisioterapi pada kondisi paraparese paska trauma pada kalangan 

fisioterapi, medis, dan masyarakat. 

2. Tujuan Khusus  

Tujuan khusus dalam penulisan karya ilmiah ini pada kasus 

paraparese paska trauma  adalah: 

a. Untuk mengetahui sinar Infra Red (IR) dapat mengurangi nyeri di 

punggung pada kondisi paraparese paska trauma. 

b. Untuk mengetahui latihan free active movement dan resisted 

movement dapat meningkatkan kekuatan otot pada kondisi paraparese 

paska trauma. 

 



D.  Manfaat 

Manfaat penulisan karya ilmiah pada kondisi paraparese paska trauma adalah: 

1. Bagi penulisan 

a. Menambah dan memperluas pengetahuan tentang kondisi paraparese 

paska trauma dan bentuk-bentuk terapinya. 

b. Menambah informasi pada fisioterapi pada khususnya dan kepada 

tenaga kesehatan pada umumnya, bahwa pemberian latihan free active 

movement dapat mengurangi nyeri pada kondisi paraparese paska 

trauma. 

c. Memberikan informasi kepada fisioterapi pada khususnya dan kepada 

tenaga kesehatan pada umumnya, bahwa resisted active movement 

dapat meningkatkan kekuatan otot, transfer dan ambulasi, latihan jalan 

dengan alat bantu dalam meningkatkan kemampuan fungsional  pada 

kondisi paraplegia paska trauma. 

2. Bagi Rumah Sakit 

Bermanfaat sebagai salah satu metode pelayanan fisioterapi yang 

dapat diaplikasikan kepada pasien dengan kondisi paraparese paska trauma 

sehingga dapat ditangani secara optimal. 

3. Bagi Pembaca 

Memberikan pengetahuan lebih dan memahami lebih dalam tentang 

kondisi paraparese paska trauma serta mengetahui cara penatalaksanaan 

fisioterapi pada kondisi paraparese paska trauma. 

 



 


