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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ischialgia merupakan rasa sakit yang dimulai dari punggung bawah dan 

menjalar ke tungkai, terkadang menjalar sampai kaki. Keadaan ini 

terjadi ketika terdapat penekanan pada saraf ischiadicus, misalnya saja karena 

adanya sebuah diskus yang mengalami herniasi atau bisa juga karena adanya 

tonjolan tulang. Selain rasa sakit, ischialgia atau sciatica ini biasanya disertai 

dengan rasa nyeri yang menjalar sepanjang saraf ischiadicus, ada juga yang 

merasa kesemutan, kelemahan, dan mati rasa di kaki (Laroche & Perrot, 

2013). 

Keluhan nyeri yang disebabkan oleh ischialgia ini banyak dikeluhkan oleh  

masyarakat. Angka kejadian ischialgia hampir sama pada seluruh populasi 

masyarakat di dunia. Pada masyarakan pekerja diperkirakan sekitar 1,6% 

sampai dengan 43% mengalami hal ini. Berdasarkan hasil penelitian persatuan 

dokter spesialis saraf Indonesia (PERDOSSI) yang dilakukan di 14 kota di 

Indonesia pada tahun 2002 diketahui bahwa terdapat kurang lebih 18,3% 

penderita ischialgia. 

Di Indonesia penyakit ischialgia termasuk penyakit yang sering dijumpai, 

penyebab ischialgia dapat dikarenakan dari beberapa faktor, sebagai contoh 

adalah spondylosis. Spondylosis ditandai dengan degenerasi diskus dan 

osteofit, merupakan masalah kesehatan masyarakat utama di sebagian besar 

negara dan menyebabkan kecacatan kronis di kalangan lansia. Studi 

sebelumnya melaporkan prevalensi LS radiografi yang luas dari 40% hingga 
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85% berdasarkan jumlah subjek penelitian yang terbatas dalam pengaturan 

klinis (Muraki et al., 2014).  

Meski penyebab ischialgia berbeda-beda tetapi keluhan yang dirasakan 

oleh penderita ischialgia rata-rata sama, contohnya seperti, adanya nyeri 

menjalar dari pinggang sampai paha sebelah kiri, adanya keterbatasan lingkup 

gerak sendi, adanya pemendekan otot hamstring, dan lain sebagainya.  

Keluhan atau gangguan yang muncul tentunya dapat mempengaruhi 

kegiatan dan prokdutivitas. Kesulitan ketika duduk terlalu lama, kesulitan 

untuk jalan dan berdiri terlalu lama, kesulitan pindah posisi dari berbaring ke 

miring, dan dari tidur ke duduk. Tiga hal diatas merupakan contoh dari 

permasalahan ischialgia. Pekerjaan akan terganggu, misalkan sebagai ibu 

rumah tangga ketika memasak diharuskan untuk berdiri lama dan mungkin 

duduk dengan waktu yang lama. Duduk dalam waktu lama dan berdiri lama 

merupakan permasalahan yang dihadapi penderita ischialgia. 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang muncul pada kasus 

ischialgia diatas, maka penulis akan membahas tentang penatalaksanaan 

fisioterapi menggunakan modalitas transcutaneus electrical stimulation nerve, 

infra red, dan william flexion exercise, untuk mengurangi nyeri menjalar, 

meningkatkan lingkup gerak sendi, dan mengurangi pemendekan otot 

hamstring. Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini, berdasarkan pembahasan 

diatas, maka penulis membuat judul Penatalaksanaan fisioterapi dengan 

modalitas tens, infra red, dan william flexion exercise pada kasus ischialgia 

sinistra et causa spondylosis di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo magelang. 
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B. Rumusan Masalah:  

1. Apakah intervensi infra red, tens dan william flexion exercise dapat 

mengurangi nyeri ischialgia akibat spondylosis? 

2. Apakah intervensi infra red, tens dan william flexion exercise 

meningkatkan lingkup gerak sendi? 

3. Apakah intervensi infra red, tens dan william flexion exercise dapat 

meningkatkan kekuatan otot sekitar hip? 

C. Tujuan: 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui keefektifan penatalaksanaan fisioterapi pada kasus 

ischialgia et causa spondylosis. 

2. Tujuan Khusus 

a. untuk mengetahui manfaat infra red, tens, dan william flexion exercise 

dalam mengurangi nyeri pada kasus ischialgia akibat spondylosis. 

b. Untuk mengetahui manfaat infra red, tens, dan william flexion exercise 

dalam meningkatkan lingkup gerak sendi 

c. untuk mengetahui manfaat infra red, tens, dan william flexion exercise 

dalam meningkatkan kekuatan otot sekitar hip. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

a. Memperluas informasi mengenai penatalaksanaan modalitas fisioterapi 

tens, infra red dan william flexion exercise  untuk mengurangi nyeri 

menjalar, meningkatkan lingkup gerak sendi, dan meningkatkan 

kekuatan otot para vertebra. 
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b. Menambah ilmu dan wawasan mengenai penyebab, tanda dan gejala, 

anatomi, serta perjalanan penyakit ischialgia yang disebabkan oleh 

spondylosis dilihat dari sudut pandang fisioterapi. 

2. Bagi Institusi 

Dapat memberikan informasi mengenai ischialgia yang disebabkan 

spondylosis kepada tenaga medis baik yang bekerja di rumah sakit, 

puskesmas, maupun yang berada di klinik 

3. Bagi Fisioterapi 

Dapat lebih mengetahui peran yang dilakukan fisioterapi terhadap 

penyakit ischialgia yang disebabkan karena spondylosis. Memberikan 

pengetahuan dan informasi lebih tentang penyakit ischialgia et causa 

spondylosis 


