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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Upaya bangsa Indon esia dalam meluruskan kembali arah pembangunan 

nasional yang telah dilaksanakan dalam tiga dasawarsa terakhir ini, menuntut 

reformasi total kebijakan pembangunan dalam segala bidang. Pentingnya 

penerapan Paradigma pembangunan kesehatan baru, yaitu paradigma sehat 

merupakan upaya untuk lebih meningkatkan kesehatan bangsa yang bersifat 

proaktif. Paradigma sehat tersebut merupakan model pembangunan kesehatan 

yang dalam jangka panjang mampu mendorong masyarakat untuk bersikap 

mandiri dalam menjaga kesehatan mereka sendiri melalui kesadaran yang lebih 

tinggi pada pentingnya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif 

(Paradigma Sehat 2010). 

Tujuan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010 adalah 

meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang 

agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui orang agar 

terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya 

masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang 

hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk 

menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta 

memiliki derajat kesehatan yang optimal di seluruh wilayah Republik Indonesia 

(Paradigma Sehat 2010). 
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Salah satu misi pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010 

adalah mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Untuk dapat 

terselenggarakan misi tersebut ditetapkanlah empat strategi pembangunan 

kesehatan , yaitu pembangunan berwawasan kesehatan, professional, jaminan 

pemeliharaan kesehatan, dan desentralisasi (Depkes, 1999).  

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan strategi pembangunan 

nasional berwawasan kesehatan, profesionalisme, desentralisai dan Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dengan memperhatikan berbagai tantangan 

yang ada saat ini da dimasa depan antara lain krisis ekonomi, perubahan ekologi 

dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sertabglobalisai dan 

lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi dan 

demokratisai (Paradigma Sehat 2010). Untuk itu, diperlukan upaya-upaya agar 

semua penentu kebijakan memahami hakikat pembangunan berwawasan 

kesehatan (Paradigma Sehat 2010). 

 

A. Latar Belakang 

Perubahan masa dan perkembangan zaman yang cepat, menuntut orang 

yang bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tuntutan ini dapat 

menimbulkan beberapa masalah kesehatan yang dapat mengakibatkan sikap kerja 

yang salah, akibatnya dapat menimbulkan cedera pada tulang lunak,tulang 

maupun saraf. Sakit pinggang atau punggung bawah merupakan keluhan yang 

sangat umum dan sering terjadi. Sakit pinggang ini sesungguhnya bias dicegah, 
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terapi/latihan sederhana di rumah dan mekanisme tubuh yang baik akan 

memperbaiki dan mempertahankan fungsinya dalam beberapa minggu. 

Punggung merupakan struktur yang terdiri atas tulang-tulang, otot, 

ligament, tendon, discus, suatu bantalan yang menyerupai tulang rawan, yang 

berfungsi sebagai absorbent di antara dua tulang punggung.strain merupakan 

gangguan nyeri punggung yang terjadi karena otot atau ligament tertarik saat 

mengangkat benda atau gerakan yang tiba-tiba. Otot punggung yang spasme 

merupakan penyebab yang tak jarang terjadi. Struktur komponen tulang punggung 

yang terganggu merupakan penyebab pula. Gangguan struktur terjadi antara lain 

bila, discus antara dua tulang menonjol atau robek sehingga intinya menekan 

saraf. Bila tonjolan ini menekan persarafan utama tungkai maka timbul rasa nyeri 

yang khas. Nyeri yang menjalar dari bokong hingga betis, dan dirasakan sebagai 

nyeri yang tajam. Penyebab yang seiring berjalannya usia yaitu penyakit sendi 

degeneratf sangat sering terjadi pada tulang punggung (Depkes, 1999). 

Di dalam klinik nyeri atau rasa tidak enak ditungkai, baik yang terasa 

setempat maupun yang menjalar pada sebagian tungkai, dianggap sebagai 

Ischialgia. Dan lebih celaka lagi kalau ischialgia selalu dihubungkan dengan HNP. 

Nyeri atau rasa tidak enak yang menjalar harus diartikan sebagai perwujudan hasil 

perangsangan terhadap saraf sensorik. Nyeri saraf ini terasa sepanjang perjalanan 

saraf tepi, bertolak dari tempat saraf sensorik terangsang dan menjalar menurut 

perjalanan serabut sensorik itu keperifer (Sidharta, 1984). 

Penekanan pada nervus Ischiadikus dapat menimbulkan rasa nyeri 

sepanjang perjalanan sarafnya, berupa keterbatasan lingkup gerak sendi pada 
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trunk, adanya rasa kesemutan pada tungkai, adanya penurunan kekuatan otot dan 

lain-lain. Selain itu juga adanya gangguan fungsional dasar, gangguan duduk, 

gangguan jalan, gangguan mengangkat beben dan sebagainya. Hal diatas 

merupakan problematic yang menjadi objek fisioterapi. Fisioterapi sebagai salah 

satu tenaga kesehatan yang dapat melakukan tindakan terapi pada kondisi ini 

menggunakan Infra Red sebagai modalitasnya dan William Flexion Exercise 

sebagai latihannya.   

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam pelaksanaan fisisoterapi ditemukan problematik Impairment, 

Disability, Functional limitation. Untuk mengatasi problem tersebut modalitas 

yang digunakan adalah Infra Red dan William Flexion Exercise, maka 

permasalahan dalam penelitian ini adalah seperti berikut : 

a. Apakah ada pengaruh Infra Red dalam mengurangi nyeri dan spasme otot ? 

b. Apakah pemberian William Flexion Exercise dapat meningkatkan lingkup 

gerak sendi, meningkatkan kekuatan otot dan meningkatkan Kemampuan 

fungsional ? 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah adalah 

untuk mengetahui penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi Ischialgia. 

2. Tujuan Khusus 
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a. Untuk mengetahui manfaat Infra Red terhadap nyeri dan spasme otot 

paravertebra dan hamstring. 

b. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan William Flexion Exercise terhadap 

lingkup gerak sendi, kekuatan otot, dan aktifitas fungsional.  

 

D. Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah : 

1. Penulis 

a. Manfaat yang diperoleh untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan 

menambah wawasan tentang kondisi Ischialgia. 

b. Memperdalam pengetahuan akan kasus Ischialgia yang banyak ditemui di 

masyarakat. 

2. Institusi 

a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang fisioterapi bagi institusi 

pendidikan fisioterapi. 

b. Memberikan informasi tentang kondisi Ischialgia yang sering terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. 

3. Masyarakat 

a. Memberikan pengetahuan tentang penelitian ini kepada masyarakat. 

b. Memberikan informasi tentang penelitian ini kepada penderita. 

4. Pendidikan 

Dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan untuk lebih mengembangkan 

ilmu pengetahuan tentang Ischialgia. 


