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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Paraparese merupakan hilangnya fungsi motorik kedua tungkai. Pada saat 

ini, istilah paraparese umumnya dipakai untuk semua keadaan kelemahan kedua 

tungkai, baik yang parsial maupun komplit (Satyanegara, 1998). Penyebab dari 

paraparese kebanyakan karena kompresi yang hebat sehingga dapat 

menghancurkan korpus vertebra yang menyebabkan kegagalan pada kolum 

vertebralis anterior dan pertengahan dalam mempertahankan posisinya. 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). 

 Kondisi tersebut di atas dapat membawa konsekuensi langsung maupun 

tidak langsung terhadap penderitanya. Konsekuensi langsung seperti gangguan 

dalam mobilitas (duduk, berdiri, berjalan dan lari), sedangkan yang tidak langsung 

dapat berupa gangguan terhadap pribadinya yaitu bagaimana penderita 

mempersepsi kecacatannya yang dapat menimbulkan reaksi kecewa, rendah diri 

dan merasa terisolir. 

 Peran fisioterapi dalam mengembalikan aktifitas fungsional seperti semula 

dengan menerapkan metode terapi seperti pemberian Infra Merah, 
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Transcutaneous Electrical Stimulation (TENS), dan Terapi Latihan  ditujukan 

agar fungsi dan gerak menjadi tidak terganggu dan mencegah timbulnya 

komplikasi. 

 Melihat kondisi tersebut penulis tertarik mengambil judul Penatalaksanaan 

Fisioterapi pada Kasus Paraparese di RSUD Karanganyar. 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang muncul pada kasus paraparese ditinjau dari segi 

fisioterapi sangatlah kompleks. Dengan permasalahan-permasalahan tersebut 

rumusan masalah yang dapat dikemukakan penulis adalah: 

Apakah pemberian sinar Infra Merah, TENS, dan Terapi Latihan dapat 

merangsang perbaikan sensibilitas saraf, meningkatkan kekuatan otot dan 

kemampuan fungsional? 

C. Tujuan Laporan Kasus 

Tujuan dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini yang sesuai dengan rumusan 

masalah adalah : 

Untuk mengetahui manfaat pemberian sinar Infra Merah, TENS, dan 

Terapi Latihan dalam merangsang perbaikan sensibilitas, meningkatkan kekuatan 

otot dan kemampuan aktifitas fungsional. 

D. Manfaat Laporan Kasus 

Penulisan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul Penatalaksanaan Fisioterapi 

pada Kasus Paraparese di RSUD Karanganyar  mempunyai manfaat yaitu: 

1. Bagi Penulis 
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Menambah dan memperluas ilmu pengetahuan tentang kasus 

paraparese serta modalitas terapi yang digunakan pada kasus tersebut. 

2. Bagi masyarakat 

Dapat memberikan informasi yang benar kepada pasien, keluarga dan 

masyarakat sehingga lebih mengenal dan mengetahui gambaran tentang kasus 

Paraparese. 

3. Bagi institusi  

Penelitian ini diharapkan dapat diberikan informasi obyektif mengenai 

kasus Paraparese  kepada tenaga medis baik yang bekerja di Rumah Sakit, 

Puskesmas maupun yang berada di klinik. 

4. Bagi pendidikan 

Dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan untuk lebih mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan menyebarkan informasi mengenai kasus Paraparese. 

 


