
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berbagai macam penyakit dapat terjadi di era globalisasi ini  salah 

satunya adalah nyeri punggung bawah. Nyeri pinggung bawah salah satu 

kasus yang umum ditemui dalam kehidupan  sehari-hari dan pada umumnya 

dijumpai semua orang dewasa tanpa mengenal jenis kelamin, tingkat sosial, 

pekerjaan maupun jabatan dapat terkena.Sakit pinggang berhubungan dengan 

sebuah kondisi jaringan antara otot, tulang, sendi, syaraf dan otot tendon pada 

bagian tulang belakang. 

Dikalangan masyarakat nyeri pinggang yang terjadi kebanyakan karena 

penjempitan saraf yang sering disebut dengan saraf terjepit. Kondisi ini akan 

menyebabkan penekanan pada saraf. Biasanya saraf yang yang bermasalah 

adalah saraf ischiadicus. 

Ischialgia merupakan sindrom (kumpulan gejala) nyeri di panggul 

akibat tekannya saraf ischiadicus. Penjalaran nyeri sampai ke kaki sehingga 

melemahkan fungsi kaki baik untuk berdiri maupun untuk berjalan. Low 

backpain merupakan sindrom nyeri yang terjadi di tulang punggung bagian 

bawah akibat tertekannya radiks nervi spinalis. Penjalaran nyeri sampai ke 

kedua kaki sehingga sampai melemahkan fungsi kaki. Kasus ischialgia dan 

low back pain di masyarakat karena perubahan perilaku masyarakat dalam 

gerak sehari-hari. Gerakan yang sering menjadi pemicu misalnya 
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membungkuk dan hentakan dalam posisi duduk, dan pemakaian sepat hauk 

tinggi pada wanita (Kushartanti&Satyagraha, 2005). 

       Jika menderita salah satu penyakit baik itu ringan ataupun berat salah 

satunya adalah ischialgia mintalah pertolongan pada Allah untuk 

menyembuhkan penyakit tersebut. Insya Allah tidak ada penyakit yang berat 

bagi Allah. Dia yang menjadikan penyakit dan dia pula yang 

menyembuhkannya, sebagaimana diingatkan Allah dalam surat Asy Syu’araa 

80 : 

 

Artinya:dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku. 

       Kesembuhan selain dalam beriktiar dan berusahaa untuk sembuh. Salah 

satunya dengan pengobatan. Salah satunya dengan fisioterapi. Fisioterapi 

merupakan pelayanan kesehatan untuk memelihara dan memulihkan gerak 

pada suatu penyakit. Untukmengatasi suatu masalah fisioterapi memiliki 

modalitas dan latihan untuk menanganinya. Pada kasus ini terjadi masalah 

seperti nyeri pinggang, keterbatasan LGS, kekuatan otot dan keterbatasan 

kemampuan fungsional  sebagai penyebab pemasalahan. Untuk mengatasi 

masalah yang terjadi di ischialgia ini dapat menggunakan modalitas seperti 

infra red, TENS, traksi, dan latihan Mc.Kenzie. Berdasarkan latar belakang 

diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul 
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“PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KASUS ISCHIALGIA 

SINISTRA DI RSUD SALATIGA ”. 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

peneliti ini akan menganalisa tentang modalitas Infra Red, TENS, traksi 

lumbal, dan latihan Mc. Kenzie terhadap kasus ischialgia sinistra di RSUD 

Salatiga. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Apakah Infra red, TENS, traksi lumbal dan latihan Mc. Kenzie dapat 

mengurangi nyeri diam, tekan dan gerak pada kasus ischialgia sinistra? 

2. Apakah Infra red, TENS, traksi lumbar dan latihan Mc. Kenzie dapat 

meningkatkan kekuatan otot pada kasus ischialgia sinistra? 

3. Apakah Infra red, TENS, traksi lumbal dan latihan Mc. Kenzie dapat 

menambah LGS pada kasus ischialgia sinistra? 

4. Apakah Infra red, TENS, traksi lumbal dan latihan Mc. Kenzie dapat 

meningkatkan kemampuan fungsional pada kasus ischialgia sinistra? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis  infra red, TENS, traksi lumbal dan latihan Mc. 

Kenzie dapat mengurangi nyeri pada kasus ischialgia sinistra. 

2. Untuk menganalisis infra red, TENS, traksi lumbal dan latihan Mc. 

Kenzie dapat meningkatkan kekuatan otot pada kasus ischialgia sinistra. 
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3. Untuk mennganalisis infra red, TENS, traksi lumbal  dan latihan Mc. 

Kenzie dapat menambah LGS pada kasus ischialgia sinistra. 

4. Untuk menganalisa apakah infra red, TENS, traksi lumbal dan latihan 

Mc. Kenzie dapat meningkatkan kemampuan fungsional pada kasus 

ischialgia sinistra. 

D. Manfaat Penelitian  

       Berdasarkan tujuan penelitian di atas,  manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Masyarakat 

a. Untuk memberikan pengetahuan tentang ischialgia ini kepada 

masyarakat. 

b. Memberikan informasi tentang penelitian kepada penderita. 

2. Institusi 

a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang fisioterapi bagi 

institusi pendidikan fisioterapi. 

b. Untuk memberikan informasi tentang kondisi iscialgia yang sering 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. 

3. Bagi Peneliti 

       Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat lebih 

mengetahui tentang Ischialgia. 

5. Bagi Penelitian Selanjutnya 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan 



5 
 

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah 

wacana keilmuan.  


