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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kesehatan menjadi perhatian besar dalam islam, sesuatu yang sulit 

dijumpai pada agama lain. Dan sesungguhnya kesehatan merupakan kenikmatan 

yang diakui setiap orang. Nikmat ini sangat agung nilainya. Berikut ini hadits 

yang menjelaskan tentang pentingnya kesehatan : 

Hadis Rasulullah saw, yang berbunyi: 

ُة َواْلَفَراُغ. )رواه البخاري( حَّ  ِنْعَمَتاِن َمْغُبْوٌن ِفْيِهَما َكِثْيٌر ِمَن النَّاِس الصِّ

―Dua kenikmatan yang banyak manusia menjadi rugi (karena tidak 

diperhatikan), yaitu kesehatan dan waktu luang‖. (HR. Al-Bukhari) 

Hadis Rasulullah saw, yang berbunyi: 

َ َعزَّ َوَجلَّ لَْم يََضْع َداًء إَِّلَّ َوَضَع لَهُ َدَواًء َغْيَر َداٍء َواِحٍد اْلَهَرمُ .  تََداَوْوا فَإِنَّ َّللاَّ

"Berobatlah, karena tiada satu penyakit yang diturunkan Allah, kecuali 

diturunkan pula obat penangkalnya, selain dari satu penyakit, yaitu ketuaan." 

(Hadis Riwayat Abu Dawud dan at – Tirmidzi dari — sahabat Nabi — Usamah 

bin Syuraik). 

Pada perkembangan jaman sekarang, dalam melakukan aktivitas sehari – 

hari  akan sering menimbulkan berbagai keluhan dan yang paling banyak adalah 

keluhan yang timbul pada pinggang. Jika berlangsung pada jangka waktu yang 

lama dan berulang, akan menimbulkan keluhan pada pinggang bawah yang biasa 

disebut nyeri pinggang bawah. Nyeri yang dirasakan dapat merupakan nyeri lokal 
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maupun nyeri radikuler atau keduanya. Hal ini dapat disebabkan oleh karena 

struktur anatomi tulang belakang atau vertebra. Semua struktur yang terdapat 

dibagian vertebra merupakan struktur yang peka terhadap rangsangan nyeri, 

sehingga bisa terjadi gangguan gerak atau pun iritasi pada struktur ini dapat 

menimbulkan gejala nyeri pinggung bawah salah satu diantaranya karena Hernia 

Nucleus Pulposus (HNP). 

Data di RSUD Brigjend H. Hasan Basry tahun 2015 didapatkan sebagai 

berikut: (1) bronchitis 503 kasus, (2) stroke 480 kasus, (3) HNP 388 kasus, (4) 

frakture 73 kasus dan (5) neuropathy 53 kasus. Dari data tersebut, penderita 

hernia nucleus pulpousus (HNP) menduduki peringkat ke tiga. 

Hernia nucleus pulpousus (HNP) menurut  Batticaca (2008) adalah 

keadaan yang diakibatkan oleh penonjolan nucleus pulpousus dari discus ke 

dalam anulus disertai dengan pebekanan dari akar – akar saraf. Modalitas yang 

digunakan dengan diagnosa HNP di RSUD Sukoharjo adalah Transcutaneous 

Electrical Nerve Stimulation (TENS) dan Terapi Latihan berupa teknik Mc. 

Kenzie Exercise. TENS berujuan untuk mengurangi nyeri dengan metode gerbang 

kontrol dan MC.Kenzie Exercise bertujuan untuk Memperbaiki sikap tubuh kearah 

yang normal dan mengulur atau meregangkan otot – otot yang tegang. 

 

B. Rumusan masalah  

Tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah Transcutaneous Electrical Stimulation Nerve (TENS) 

dapat menurunkan nyeri pada kasus Hernia Nucleus Pulposus (HNP) ? 
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2. Bagaimanakah bentuk latihan Mc.kenzie pada kasus Hernia Nucleus 

Pulposus (HNP) ? 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui mekanisme Transcutaneous Electrical Stimulation 

Nerve (TENS) dan dapat menurunkan nyeri pada kasus Hernia Nucleus 

Pulposus (HNP) 

2. Untuk mengetahui bentuk latihan Mc.kenzie Exercise pada kasus Hernia 

Nucleus Pulposus (HNP) 

 

D. Manfaat Penulisan 

1. Bagi Penulis 

Ikut serta dalam menambah pengetahuan khususnya mengenai 

penatalaksanaan fisioterapi pada kasus Hernia Nucleus Pulposus (HNP). 

2. Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang terapi 

latihan yang disarankan dilakukan di rumah seperti yang telah 

dicontohkan oleh fisioterapi untuk menangani kasus Hernia Nucleus 

Pulposus (HNP). 

3. Bagi Pendidikan 

Untuk menambah pemahaman tentang  bagaimana menghadapi 

permasalahan yang berhubungan dengan kasus Hernia Nucleus Pulposus 

(HNP). 


