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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Kaki adalah salah satu bagian anggota gerak tubuh yang sering 

digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Apabila fungsi kaki terjadi gangguan 

atau disfungsi yang menyebabkan terhambatnya aktivitas sehari-hari seperti 

dalam lingkup pekerjaan sehingga mampu menurunkan produktifitas 

seseorang. Salah satu kasus yang sering terjadi pada kaki yaitu, terkilir. 

Terkilir dapat terjadi oleh beberapa faktor seperti, jatuh tersandung atau 

gerakan yang terjadi secara tiba-tiba sehingga kaki belum siap untuk 

menerima tumpuan. Dan salah satu gangguan maupun penyakit pada kaki 

adalah Sprain Ankle.   

       Sprain ankle adalah cedera pada ligamen kompleks lateral karena 

overstretch dengan posisi inversi dan plantar fleksi yang terjadi secara tiba-

tiba saat kaki tidak menumpu dengan sempurna (Muawanah, 2016) 

       Sebagaimana Allah menciptakan penyakit pastilah ada obatnya 

sebagaimana ditulis dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda: 

“Sesungguhnya Allah SWT tidaklah menurunkan penyakit melainkan 

menurunkan pula obatnya. Obat itu diketahui oleh orang yang bisa 

mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak bisa 

mengetahuinya.” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim). 
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      Di kota Denpasar sebuah penelitian yang dilakukan kepada 24 pasien 

dengan penyakit Sprain Ankle yang dikemukakan oleh Nazar Moesbar yang 

menyatakan bahwa 85,7% pria lebih banyak terkena sprain ankle pada tendon 

achilles dibandingkan dengan wanita yang hanya 14,3% dan kelompok usia 

produktif lebih rentan terkena cidera Sprain Ankle kronis. (Fujastawan, Gede, 

& Nopi, 2015) 

       Maka peran Fisioterapi adalah sebagai bentuk pelayanan kesehatan yang 

ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, 

memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur 

kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan 

gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis, dan mekanis), pelatihan fungsi, dan 

komunikasi (Depkes RI, 2007). 

       Dan peran Fisioterapi dalam menangani kasus Sprain Ankle yaitu untuk 

mengurangi nyeri dan meningkatkan lingkup gerak pada sendi ankle. Untuk 

mewujudkan tujuan ini maka diberikan beberapa modalitas yaitu 

electrotherapy seperti Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS), 

dan terapi latihan metode Ankle Exercise Theraband. 

 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan yang dikemukakan penulis diatas, maka penulis dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah pemberian modalitas TENS dapat membantu mengurangi nyeri 

pada ankle terhadap kasus Sprain Ankle? 
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2. Apakah pemberian TENS dan terapi latihan Ankle Exercise Thera-band 

dapat membantu meningkatkan kekuatan otot  

3. Apakah pemberian TENS dan terapi latihan Ankle Exercise Thera-band 

dapat meningkatkan LGS pada ankle terhadap kasus Sprain Ankle? 

 

C. Tujuan Penulisan 

       Berdasarkan rumusan masalah diatas pada kasus Sprain Ankle, maka 

penulis memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Mengetahui apakah pemberian TENS dapat membantu mengurangi nyeri 

pada ankle terhadap kasus Sprain Ankle. 

2. Mengetahui apakah pemberian TENS dan terapi latihan Ankle Exercise 

Thera-band dapat membantu meningkatkan kekuatan otot ankle terhadap 

kasus Sprain Ankle. 

3. Mengetahui apakah pemberian TENS dan terapi latihan Ankle Thera-

band Exercise dapat meningkatkan LGS pada ankle terhadap kasus 

Sprain Ankle. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penulisan Karya Tulis Ilmiah diharapkan dapat memberi manfaat yaitu : 

1. Bagi penulis 

Menambah pengetahuan dan wawasan tentang Fisioterapi dalam 

menangani kasus Sprain Ankle dengan modalitas TENS dan terapi 

latihan, serta memahami tentang Sprain Ankle, juga sebagai salah satu 
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syarat untuk menyelesaikan tugas akhir pendidikan ahli madya 

fisioterapi. 

2. Bagi pembaca 

Memberikan informasi bagi pembaca tentang apa itu Sprain Ankle 

serta mengetahui bagaimana cara fisioterapi dalam menangani kasus 

tersebut. 

3. Bagi pendidikan 

Bagi rekan-rekan fisioterapi semoga dapat membantu menambah 

wawasan dan mengetahui peran fisioterapi dalam menangani masalah 

Sprain Ankle. 


