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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

       Herniasi diskus adalah prolaps yang terjadi pada nukleus pulposus 

karena kerusakan pada annulus fibrosus ( Uduma, 2011 ). Diskus yang 

mengalami herniasi menekan saraf menyebabkan nyeri akar saraf. Ischialgia 

(atau sciatica), dimana saraf isiadikus yang berada sepanjang tungkai 

mengalami iritasi, merupakan contoh nyeri akar saraf yang relatif sering 

terjadi (Bull, 2007). Ischialgia didefinisikan sebagai nyeri yang menyebar 

dari punggung sampai bokong dan ekstremitas bawah. Ini bisa disebabkan 

oleh peradangan, tumor, trauma, degenerasi, dan metabolik atau kejadian 

pada sistem peredaran darah lainnya dari spinal sampai saraf tepi. Untuk 

menentukan diagnosa banding dari ischialgia itu sulit dan tidak selalu tepat 

(Lin Lin, 2009). Umumnya orang dengan nyeri kronik bekerjasama dengan 

dokter, perawat, terapi okupasional, apoteker, psikolog, dan ahli fisioterapi, 

yang dapat membantu untuk mengatasi keluhan nyeri. Menurut 

PERMENKES No. 80, 2013 menyebutkan bahwa fisioterapi adalah bentuk 

pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan/atau kelompok 

untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh 

sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara 

manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis, dan mekanis) 

pelatihan fungsi, komunikasi. Fisioterapi menggunakan cara-cara fisik 

(seperti pijatan, latihan, panas, atau listrik). Contohnya adalah TENS, SWD, 
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Mc. Kenzie exercise dan core stability exercise. Transcutaneus electrical 

nerve stimulation (TENS) merupakan suatu jenis pereda nyeri yang 

ditempatkan secara mengelompok dengan menggunakan aliran listrik lemah 

untuk menghambat saraf yang mentransmisikan perasaan nyeri (Singh, 2006). 

SWD merupakan modalitas fisioterapi yang berupa generator yang dapat 

memancarkan gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh arus bolak-

balik frekuensi tinggi (Panjaitan, 2011). Short Wave Diathermy menggunakan 

gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi, dengan frekuensi antara 10
7 

dan 

10
5 

Hz dan panjang gelombangnya antara 30 dan 3 m yang menghasilkan 

panas pada jaringan tubuh (Singh, 2006 ). 

Dari Usamah bin Syarik radhiallahu’anhu, bahwa beliau berkata :  

ا َرُسْوَل اهلِل، ْاأَلْعرَاُب، فَ َقاَل: يَ  ُكْنُت ِعْنَد النَِّبِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَجاَءتِ 

فَ َقاَل: نَ َعْم يَا ِعَباَد اهلِل، َتَداَوْوا، فَِإنَّ اهلَل َعزَّ َوَجلَّ َلَْ َيَضْع َداًء ِإالَّ َوَضَع لَُه  أَنَ َتَداَوى

َر َداٍء َواِحٍد. قَاُلوا: َما ُهَو؟ قَاَل: اْْلََرمُ   ِشَفاًء َغي ْ

Aku pernah berada disamping Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam. Lalu 

datanglah serombongan Arab dusun. Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, 

bolehkah kami berobat ?” Beliau menjawab : “Iya, wahai para hamba Allah, 

berobatlah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta‟ala tidaklah meletakkan sebuah 

penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit.” Mereka 

bertanya : “Penyakit apa itu ?” Beliau menjawab : “Penyakit tua.‟ (HR. 

Ahmad, Al–Bukhari dalam Al–Adabul Mufrad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan 
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At–Tarmidzi, beliau berkata bahwa hadits ini hasan shahih. Syaikhuna 

Muqbil bin Hadi Al–Wadi’i menshahihkan hadits ini dalam kitabnya Al–

Jami’ Ash-Shahih mimma Laisa fish Shahihain, 4/486) 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah SWD, TENS, Mc. Kenzie exercise dan core stability exercise 

dapat mengurangi nyeri pada kasus ischialgia akibat HNP ? 

2. Apakah Mc. Kenzie exercise dapat meningkatkan kekuatan otot serta 

meningkatkan LGS pada kasus ischialgia akibat HNP ?  

3. Apakah SWD dapat menurunkan spasme otot pada kasus ischialgia 

akibat HNP ? 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan penyusunan rumusan masalah : 

1. Untuk mengetahui manfaat SWD, TENS, Mc. Kenzie exercise dan 

Core Stability Exercise terhadap nyeri pada kasus ischialgia akibat 

HNP. 

2. Untuk mengetahui manfaat Mc. Kenzie exercise terhadap LGS dan 

kekuatan otot pada kasus ischialgia akibat HNP. 

3. Untuk mengetahui manfaat SWD terhadap spasme otot pada kasus 

ischialgia akibat HNP. 
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D. Manfaat Penulisan 

Manfaat dari penulisan karya tulis ini adalah :  

1. Bagi ilmu pengetahuan 

Ikut serta dalam menambah wacana ilmu pengetahuan khususnya 

tentang penatalaksanaan SWD, TENS, Mc. Kenzie Exercise, serta 

Core Stability Exercise pada kondisi ischialgia akibat HNP. 

2. Bagi institusi pendidikan 

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada di institusi 

pendidikan khususnya mengenai fisioterapi tentang penatalaksanaan 

fisioterapi pada kasus ischialgia akibat HNP. 

3. Bagi penulis 

Untuk memperdalam pemahaman tentang penatalaksanaan SWD, 

TENS, Mc. Kenzie  Exercise dan Core Stability Exercise pada kondisi 

ischialgia akibat HNP. 

4. Bagi masyarakat umum  

Membantu masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang 

berhubungan dengan ischialgia dan HNP dan memberikan informasi 

bahwa fisioterapi dapat berperan dalam penanganan ischialgia dan 

HNP. 

 


