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BAB I 

PENDAHULUAN

Dengan adanya perkembangan pola pikir manusia membawa perubahan 

terhadap pelayanan kesehatan pada masyarakat yang diutamakan untuk mencapai 

dan mewujudkan derajat kesehatan secara optimal dan terarah. Arti kesehatan itu 

menurut UU Kesehatan No.23 tahun 1992 BAB I  pasal 1 yang menyebutkan bahwa 

kesehatan adalah suatu sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan 

setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. 

Pembangunan berwawasan kesehatan dilakukan dengan memberikan prioritas 

pada upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan kuratif dan rehabilitatif. 

Fisioterapi sebagai salah satu cabang ilmu kesehatan, ikut berperan serta dalam 

upaya peningkatan kesehatan dengan memberikan  pelayanan kesehatan. Pelayanan 

fisioterapi adalah pelayanan yang dilakukan terhadap individu dan masyarakat dalam 

memelihara, meningkatkan, memperbaiki gerak dan fungsi. Untuk itu peran serta 

masyarakat sangat diperlukan dalam rangka menciptakan upaya kesehatan yang 

terpadu (Heri Priatna, 2001). 

Fisioterapi sebagai salah satu pelaksana pelayanan kesehatan ikut berperan 

dalam pelayanan dan pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat yang bertujuan 

untuk mengembangkan dan memulihkan gerakan maksimal serta kemampuan 

fungsional (WCPT, 2000). Usaha peningkatan derajat kesehatan meliputi semua 

unsur yang terkait dalam upaya peningkatan derajat kesehatan, yaitu : promotif     

(meningkatkan),   preventif (mencegah), kuratif (mengobati) dan rehabilitatif  

(memulihkan), sehingga dapat terwujud Indonesia Sehat 2010 (Depkes RI, 2000).
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A. Latar Belakang Masalah

Nyeri punggung bawah merupakan salah satu kasus yang banyak ditemui        

didalam praktek sehari-hari dan pada umumnya semua orang dewasa tanpa mengenal 

jenis kelamin, tingkat sosial, pekerjaan maupun jabatan dapat terkena. 

Ischialgia merupakan salah satu manifestasi dari nyeri punggung bawah yang 

dikarenakan karena adanya penjepitan n. ischidicus. Ischialgia atau sciatica adalah 

nyeri yang menjalar (hypoesthesia-paraesthesia atau disasthesia) kebawah sepanjang 

perjalanan akar saraf ischiadikus (Cailiiet, 1981). Ischialgia itu sendiri adalah sebuah 

gejala, yaitu bahwa pasien merasakan nyeri pada tungkai yang menjalar dari akar 

saraf kearah distal perjalanan nervus ischiadikus sampai tungkai bawah. 

Kesalahan postur dan sikap dapat menyebabkan cedera pada tulang belakang 

yang lama-kelamaan akan menyebabkan proses penulangan (ossificasi), oleh karena 

adanya proses degenerasi yang terus menerus maka nucleus pulposus akan terhimpit, 

sehingga annulus fibrosus mengalami penekanan dan sering menonjol ke bagian 

lateral. Penonjolan ini mengakibatkan penekanan pada medula spinalis. Jika keadaan 

seperti ini tidak segera di obati maka lama-kelamaan akan mengakibatkan adanya 

nyeri menjalar pada sepanjang tungkai oleh karena adanya penekanan pada nerves 

ischiadicus (ischialgia). Ischialgia yang disebabkan oleh beberapa faktor etiologi 

dan sindroma yang biasanya dikenal sebagai sindroma stenosis lumbal dan 

entrapment neuritis, nyeri yang bertolak dari vertebra lumbosakralis sesisi dan 

menjalar sepanjang tungkai sampai ujung kaki harus dicurigai sebagai nyeri saraf 

akibat perangsangan di dalam vertebra lumbosakralis. Nyeri saraf yang bertolak dari 

tuber iskhir atau koksa (Chusid, 1993). 
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Seperti diketahui bahwa Ischialgia merupakan salah satu manifestasi dari 

nyeri punggung bawah (LBP). Berdasarkan penelitian didapatkan bahwa nyeri 

punggung bawah (LBP) merupakan masalah yang sering dijumpai dan mengenai 

kira-kira 60-80% dari suatu masa selama hidupnya. Dari kasus tersebut, hanya 20-

30% kasus saja yang ditemukan adanya kelainan anatomis, seperti : herniasi diskus 

intervertebralis (HNP), stenosis canalis spinalis, spondylortrhosis / spondylosis dan 

spondylolisthesis. Dan sisanya sebanyak 70-80% tidak diketahui sebabnya 

(idiopatik). (Yanuar, 2002).

Fisioterapi dalam hal ini memegang peranan untuk mengembalikan dan 

mengatasi gangguan impairment dan actifity limitation tersebut, sehingga pasien 

dapat beraktivitas kembali tanpa adanya keluhan. Untuk mengatasi masalah tersebut, 

maka modalitas fisioterapi yang digunakan penulis adalah Short Wave Diathermy

(SWD), dan terapi latihan serta memberikan edukasi pada penderita. 

B. Rumusan Masalah 

Dalam pelaksanaan fisioterapi ditemukan problematik Impairment, functional 

Limitation. Untuk mengatasi problem tersebut modalitas yang digunakan adalah 

SWD,dan William fleksi Exercise, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah 

seperti berikut : 

1. Apakah pemberian William Flexi Exercise setelah diberikan tindakan SWD 

dapat meningkatkan LGS, meningkatkan kekuatan otot, mengurangi nyeri, 

mengurangi spasme dan meningkatkan aktifitas fungsional? 



4

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah : 

1. Tujuan umum. 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian William Flexi Exercise setelah 

diberikan tindakan SWD apakah dapat meningkatkan LGS, meningkatkan 

kekuatan otot, mengurangi nyeri, mengurangi spasme dan meningkatkan 

aktifitas fungsional. 

2.    Tujuan khusus. 

a. Untuk mengetahui manfaat SWD dan William Flexi terhadap 

pengurangan spasme otot pada kondisi ischialgia.

b. Untuk mengetahui manfaat SWD dan William Flexi terhadap 

pengurangan nyeri yang menjalar ke sepanjang nervus ischiadicus pada 

tungkai.

c. Untuk mengetahui manfaat William Flexi Exercise setelah diberikan 

tindakan SWD terhadap peningkatkan LGS, peningkatkan kekuatan otot, 

pengurangan nyeri, pengurangan spasme dan peningkatkan aktifitas 

fungsional

D. Manfaat

Adapun manfaat penulisan karya tulis ilmiah ini adalah : 

a. Bagi Penulis. 

Menambah pengetahuan tentang ischialgia dan penatalaksanaan fisioterapi. 

b. Bagi Institusi. 
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Penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang fisioterapi bagi 

Institusi pendidikan fisioterapi. 

c. Bagi Masyarakat. 

Diharapkan dapat memberi pengetahuan dan informasi bagi masyarakat. 

d. Bagi Teknologi. 

Menambah wawasan tentang ilmu pengetahuan cara mengaplikasikan SWD dan 

William Flexi Exercise untuk dapat membantu mengurangi permasalahan yang 

timbul pada kondisi ischialgia.


