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 BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan adalah  keadaan sejahtera dari badan , jiwa, dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Oleh 

karena akan mendasari peningkatan kualitas dan kuantitas hidup dalam 

masyarakat.  

Paradigma sehat merupakan strategi pembangunan kesehatan untuk 

semua sehat di tahun 2010, dimana mengarah kepada mempertahankan 

kondisi sehat dan tidak sehat dan produktif yang dikenal dengan upaya 

promotif dan preventif ketimbang upaya kuratif. Perubahan paradigm 

kesehatan yang kini lebih menekankan pada upaya promotif-preventif 

dibandingkan dengan upaya kuratif dan rehabilitatif. 

Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada 

individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan 

memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehiduan dengan 

menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, 

elektroterapi dan mekanis), pelatihan fungsi. Salah satu peranan fisioterapi 

adalah memberikan pelayanan fisioterapi pada drop foot. 

Drop foot pada tungkai yang sering mengalami gangguan ialah n 

peroneus. Saraf ini akan tertekan pada fibula bila tungkai bawah diikat di 

bawah sendi lutut. Pada polineurodegenerasi akibat defisiensi vitamin B-1, 
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saraf inilah yang biasanya pertama menjadi lumpuh.( Soemarmo,2009) 

Gejala-gejalanya ialah kaki terkulai kearah planta pedis, dorsofleksi 

melemah, sensibilitas kulit berkurang dibagian dorsolateral tungkai bawah 

dan dorsum kaki.( Soemarmo,2009) 

Karya tulis ilmiah ini dilatarbelakangi oleh kondisi pasien di RSUD 

Sragen yang mengalami gangguan di bagian kaki dan telah berlangsung 

selama beberapa minggu dengan gejala berupa kelemahan dan pola berjalan 

dengan kaki diseret. Sehingga untuk berjalan pasien memerlukan bantuan alat 

bantu jalan berupa AFO. Pada kasus ini yang bisa dilakukan fisioterapi adalah 

meningkatkan kekuatan otot agar pasien  dapat berjalan dengan normal. 

Modalitas fisioterapi yang diberikan pada kasus Drop Foot Akibat 

Lesi Nervus Peroneus diantaranya dengan : Infra Red yang digunakan untuk 

melancarkan sirkulasi darah,  Electrical Stimulation yang digunakan untuk 

mengontraksikan otot yang lemah. Disamping itu juga bertujuan untuk 

menstilmulasi saraf dan otot.(Theresa meyer,2000) 

Terapi latihan dengan  Proprioceptive Neuromuscular Facilitation 

(PNF) secara berkala dan perlahan yang bersifat menstimulasi otot yang 

mengalami kelemahan. Meningkatkan kekuatan otot. 

 

B. Rumusan Masalah 

Karya tulis ilmiah yang berjudul ” Penatalaksanaan Fisioerapi Pada 

Drop Foot karena Lesi Nervus Peroneus Dextra Di RSUD Sragen” sehingga 

dapat dirumuskan  permasalahan sebagai berikut : 
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Apakah pemberian terapi dengan modalitas Infra Red, Electrical 

Stimulation  dan Terapi Latihan dapat mengatasi kelemahan otot? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam proses penelitian adalah 

sebagai berikut : 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui ” Penatalaksanaan Fisioterapi Pada Drop Foot 

karena Lesi Nervus Peroneus Dextra Di RSUD Sragen”, menambah 

wawasan dan pengetahuan serta menyebarluaskan informasi tambahan 

tentang peran fisioterapi pada kasus Drop foot karena Lesi Nervus 

Peroneus Dextra pada kalangan fisioterapis, medis dan masyarakat luas. 

2. Tujuan khusus 

Untuk mengetahui bagaiaman  Infra Red, Elecrical Stimulation pada 

kasus Drop Foot karena Lesi Nervus Peroneus Dextra dapat 

meningkatkan kekuatan otot dan mengembalikan kemampuan 

fungsional 

 

D. Manfaat Penelitian 

Laporan kasus ini diharapkan bermanfaat bagi : 

1. IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) 

Hasil laporan kasus ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu 

pengetahuan dan teknologi khususnya ilmu pengetahuan dalam bidang 
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kesehatan. Yang memberikan gambaran bahwa terapi latihan sebagai salah 

satu modalitas fisioterapi yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk 

diterapkan pada pasien dengan Drop Foot karena Lesi Nervus Peroneus 

Dextra untuk menyelesaikan problem pada kapasitas fisik dan kemampuan 

fungsional pasien, dimana pelaksanaannya dengan tidak mengindahkan 

atau tetap mengacu pada ketrampilan dasar dari praktek klinik dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

2. Institusi Pendidikan 

Hasil laporan kasus ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk 

institusi pendidikan sebagai sarana pendidikan untuk mempersiapkan 

peserta didik di lingkungan pendidikan fisioterapi untuk memahami serta 

melaksanakan proses fisioterapi dengan modalitas Infra Red, Electrical 

Stimulation,dan Terapi Latihan untuk mengatasi kasus Drop Foot karena 

Lesi Nervus Peroneus Dextra. 

3. Bagi Penulis 

Manfaat hasil laporan kasus ini bagi penulis sendiri diharapkan 

dapat menambah dan memperluas wawasan, serta pengetahuan penulis 

tentang kasus Drop Foot karena Lesi Nervus Peroneus Dextra dengan 

modalitas Infra Red, Electrical Stimulation, dan Terapi Latihan. 

4. Bagi Pembaca 

Hasil laporan kasus ini diharapkan dapat memberitahukan serta 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang kasus Drop Foot karena 

Lesi Nervus Peroneus Dextra dan permasalahannya serta mengetahui 
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program fisioterapi pada kondisi ini dengan modalitas Infra Red,  

Electrical Stimulation dan Terapi Latihan. 


