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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Lumbal adalah tulang belakang yang paling mobile, sehingga rentan 

terjadi penjepitan atau iritasi. Salah satu penyakit yang mengakibatkan penurunan 

gerak dan fungsi adalah gangguan saraf. Saraf mempunyai peranan penting dalam 

menghantarkan rangsang. Meskipun saraf berada di dalam dan terlindung oleh 

organ sekitar, namun besar kemungkinan terjadi penjepitan sehingga terjadi iritasi 

maupun  peradangan. Iritasi atau  penjepitan dapat mengenai saraf ischiadicus, ini 

akan mengakibatkan ischialgia. 

 Ischialgia merupakan suatu kondisi nyeri punggung bawah yang 

menjalar hingga ke tungkai dimana pada saraf ischiadicus terdapat gangguan 

dalam distribusi persarafan sehingga menyebabkan rasa yang tidak enak atau 

nyeri, dimana nyeri tersebut dirasakan bertolak dari pantat kemudian menjalar 

sampai pertengahan bagian belakang paha (Sidharta, 1999). Pada kasus ischialgia 

ada beberapa gangguan pada tingkat Impairment. Adanya rasa nyeri pada 

punggung bawah yang menjalar ke tungkai sebelah kiri. Dengan adanya nyeri 

tersebut maka timbul spasme otot-otot paravertebra lumbal, gluteus maximus, 

gastrocnameus, dan hamstring. Maka akan timbul keterbatasan gerak lumbal 

kearah fleksi.Functional limitation. Adanya gangguan atau kesulitan dalam 

beraktivitas seperti aktivitas membungkuk, jongkok, bangun dari posisi tidur, 

serta berjalan lama  karena adanya impairment tersebut.  
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Fisioterapi dalam hal ini memegang peranan untuk mengembalikan dan 

mengatasi gangguan antara lain nyeri, spasme otot paravertebra, keterbatasan 

lingkup gerak sendi dan penurunan aktifitas fungsional, sehingga pasien dapat 

beraktivitas kembali tanpa adanya keluhan. Modalitas alternatif  yang bisa 

digunakan antara lain: Microwave Diathermy (MWD), Infrared (IR), 

Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS), dan terapi latihan. 

TENS sebagai modalitas mengurangi nyeri, baik akut maupun kronis. 

TENS dapat meningkatkan nilai ambang nyeri tumpul, tetapi tidak nyeri tajam 

(Simmonds, 1992, dikutip Mardiman, 1996). Sinar Infra Red adalah pancaran 

gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 7.700–4.000 000 A 

(Sujatno, 1993). Terapi Latihan diberikan untuk mengulur otot-otot ekstensor 

punggung dan fleksor hip diharapkan ketegangan otot dapat berkurang dan nyeri 

berkurang (Basmajian, 1990). 

Berdasarkan uraian diatas, penulis memberikan judul Karya Tulis Ilmiah 

“Penatalaksanaan Fisioterapi Pada Ischialgia Sinestra Post Fraktur Kompresi VL 

4–5 “ 

 

B. Rumusan Masalah 

 
 Berdasarkan pembatasan masalah tersebut di atas, maka kami merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah pemberian Infrared, dapat mengurangi spasme otot ? 
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2. Apakah pemberian Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation dapat 

mengurangi nyeri ? 

3. Apakah pemberian terapi latihan dengan William Flexion Exercize dapat 

meningkatkan LGS dan aktifitas fungsional pasien ? 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Fisioterapi Diploma 

III Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh pemberian Infra Red, Transcutaneus 

Electrical Nerve Stimulation (TENS) terhadap pengurangan spasme otot 

dan pengurangan nyeri. 

b. Untuk mengetahui apakah terapi latihan dengan William Flexion Exercize 

dapat meningkatkan kekuatan otot dan lingkup gerak sendi. 

 

D. Manfaat Laporan Kasus 

 Manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis pada kasus paska operasi 

ischialgia sinistra post fraktur kompresi VL4-5 dengan modalitas sinar infra 

merah dan terapi latihan adalah sebagai berikut : 
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1. Bagi Penulis 

 Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai hal-

hal yang berhubungan dengan penatalaksanaan Fisioterapi pada kasus 

ischialgia sinistra post fraktur kompresi VL4-5. 

2.  Bagi Institusi 

 Untuk dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan dalam 

memahami dan mengembangkan informasi mengenai kasus ischialgia 

sinestra post fraktur kompresi VL4-5. 

3. Bagi Pasien 

 Untuk mengatasi masalah yang timbul pada penderita ischialgia 

sinistra post fraktur kompresi VL4-5. 

4. Bagi Masyarakat 

 Dapat menyebarluaskan dan memberikan informasi kepada 

pembaca ataupun masyarakat tentang peran fisioterapi pada kasus 

ischialgia sinistra post fraktur kompresi VL4-5. 

 


