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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Di dalam rencana strategi departemen kesehatan ( Renestra Depkes ) tahun 

2005-2009 disebutkan bahwa pembangunan kesehatan di Indonesia dalam tiga 

dekade ini yang dilaksanakan secara berkesinambungan telah berhasil 

meningkatkan derajat kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan 

salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita 

bangsa indonesia. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan 

berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipasif, dan berkelanjutan dalam rangka 

pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan 

daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. (UU No. 36 tahun 2009 tentang 

kesehatan). 

Menurut Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) fisioterapi adalah bentuk pelayanan 

kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, 

memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan 

dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan 

(fisik, elektroterapeutis, dan mekanis), pelatihan fungsi, dan komunikasi. 

        Angka kejadian Ischialgia di Amerika Serikat sebanyak 1-10% dari populasi 

dan lebih umum terjadi antara 30-50 tahun. Angka kejadian ini meski terjadi pada 

pria dan wanita dalam frekuensi yang merata, beberapa studi kasus telah 

menunjukkan bahwa Ischialgia sering terjadi pada wanita (Stanley J, 2011).  
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       Insiden Ischialgia meningkat pada usia pertengahan. Jarang terjadi sebelum 

usia 20, kemungkinan mengalami puncak nyeri sciatic  tahun 50-an dan kemudian 

menurun. (Frymoyer J, 1992 cit. Suardana dan Kadek, 2012). 

Tentunya Ischialgia perlu ditangani agar tidak bertambah parah dari waktu ke 

waktu. Nyeri Ischialgia yang dirasakan dari pinggang sampai ke betis akan 

mengganggu gerakan ekstremitas bawah. daerah pinggang sampai kebawah 

mempunyai fungsi yang sangat penting pada tubuh manusia, diantaranya 

membuat tubuh berdiri tegak, pergerakan, dan melindungi beberapa organ penting 

(Sidharta, 2009). Nyeri punggung jenis ini diperberat saat berjalan dan berkurang 

dengan berdiri diam. Nyeri dapat menjalar ke tungkai melalui jalur saraf 

ischiadikus. Selain itu juga adanya gangguan fungsional dasar, gangguan duduk, 

gangguan jalan, gangguan mengangkat beban dan sebagainya. Hal diatas 

merupakan problematik yang menjadi objek fisioterapi. Fisioterapi sebagai salah 

satu tenaga kesehatan yang dapat melakukan tindakan terapi pada kondisi ini 

menggunakan modalitas, Transcutaneus Electrical Stimulation (TENS) dan core 

stability sebagai latihannya serta Strechig (peregangan). 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah penatalaksanaan Fisioterapi Pada kasus Ischialgia 

Sinistra yakni:  

1. Apakah TENS dapat mengurangi nyeri ? 

2. Apakah Terapi Latihan dengan Core Stability dan Streching  dapat 

mengurangi spasme otot, mengingkatkan LGS dan kekuatan otot ? 
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3. Apakah TENS dan Terapi Latihan dapat meningkatkan kemampuan 

fungsional ? 

C.  Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, sehingga tujuan penulisan adalah untuk 

mengetahui penatalaksanaan fisioterapi dan pengaruh terapi TENS dan terapi 

latihan pada kasus Ischialgia Sinistra terhadap pengurangan nyeri, peningkatan 

kekuatan otot, pengurangan spasme otot peningkatan LGS dan kemampuan 

fungsional. 

D. Manfaat Penulisan 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis Ilmiah ini adalah: (1) 

Dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran dalam institusi pendidikan 

kesehatan. (2) Dapat menambah pengetahuan penulis dan pembaca tentang 

modalitas fisioterapi pada Ischialgia Sinistra yang dapat mengurang nyeri dan 

spasme otot, meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan LGS serta meningkatkan 

kemampuan fungsional. (3) Dapat menambah kemampuan fisioterapi untuk 

meningkatkan profesionalisme dalam penerapan modalitas fisioterapi sehingga 

dapat membantu pasien dalam mengurangi keluhan. 


