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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KASUS ISCHIALGIA 

ET CAUSA SPONDYLOSIS DI RUMAH SAKIT JIWA 

 PROF. DR. SOEROJO MAGELANG 

 

Abstrak 

 

Ischialgia merupakan 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. Untuk 

mengetahui pelaksanaan fisioterapi dalam meningkatkan lingkup gerak sendi, 

mengurangi nyeri, dan meningkatkan kekuatan otot dengan modalitas infra red, 

transcutaneous electrical stimulation, dan william flexion exercise. Setelah 

dilakukan terapi sebanyak 3 kali, terdapat adanya penurunan nyeri. Nyeri diam 

berkurang yang awalnya T0: 5 pada T3: 2, nyeri tekan yang awalnya T0: 3 pada 

T3: 2, Nyeri gerak yang awalnya T0: 8 pada T3: 4, adanya peningkatan lingkup 

gerak sendi pada sendi hip gerakan fleksi hip dan ekstensi hip dari T0: 5º- 0º-55º 

menjadi T3: 20º-0º-80
º, 

sendi hip gerakan abduksi dan adduksi dari T0: 40º-0º-20º 

menjadi T3: 40º-0º-25º, sendi knee gerakan fleksi dan ekstensi knee dari T0: 0º-0º-

100º menjadi T3: 5º-0º-135º, tidak adanya peningkatan kekuatan otot pada fleksor 

hip, ekstensor hip, adductor hip, abductor hip T0=T3 nilainya adalah 4, sedangkan 

fleksor knee dan ekstensor knee T0=T3 nilainya adalah 5. Pemberian modalitas tens, 

infra red, dan William flexion exercise dapat menurunkan nyeri, menambah lingkup 

gerak sendi, tetapi belum dapat meningkatkan kekuatan otot hip.  

 

Kata Kunci: Ischialgia, Tens, Infra Red, dan William Flexion Exercise 

 

Abstract 

 

Ischialgia is a pain that starts from the lower back and spreads to the legs, sometimes 

spreading to the legs. This condition occurs when there is an emphasis on the nerve 

of Ischiadicus. To determine the implementation of physiotherapy in increasing the 

scope of joint motion, reducing pain, and increasing muscle strength with infra red 

modalities, transcutaneous electrical stimulation, and william flexion exercise. After 

3 treatments, there was a decrease in pain. Silent pain decreases initially T0: 5 at T3: 

2, tenderness initially T0: 3 at T3: 2, Motion pain initially T0: 8 at T3: 4, increased 

motion range of joints in hip joints flexion hip and extension hip from T0: 5º-0º-55º 

to T3: 20º-0º-80º, hip abduction and adduction from T0: 40º-0º-20º to T3: 40º-0º-

25º, joint knee flexion movement and knee extension from T0 : 0º-0º-100º to T3: 5º-

0º-135º, there is no increase in muscle strength in hip flexors, hip extensors, adductor 

hip, abductor hip T0 = T3 the value is 4, while flexor knee and extensor knee T0 = 

T3 the value is 5. Giving tens, infra red, and william flexion exercise modalities can 

reduce pain, increase the scope of joint motion, but have not been able to increase 

hip muscle strength. 

 

Keywords: Ischialgia, Tens, Infra Red, and William Flexion Exercise. 
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1. PENDAHULUAN 

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 sepanjang 

saraf ischiadicus, nyeri ini bisa terus-menerus atau hasil dari gerakan, atau dalam 

beberapa kasus terutama saat duduk atau sambil berjalan, mati rasa dan kesemutan 

di ekstremitas bawah, kelemahan otot, gejala neuropati (Laroche & Perrot, 2013). 

Ischialgia merupakan gambaran dari  nyeri radikuler mungkin timbul dari 

sejumlah penyebab, termasuk neoplastik, infeksi dan gangguan inflamasi. 

Penyebab nyeri radikuler ini dapat disebabkan dari beberapa factor, diantaranya 

adalah lumbar bulging atau herniated disc, stenosis tulang belakang lumbar, 

spondylosis, spondylolistesis, trauma, syndrome piriformis (Laroche & Perrot, 

2013).  

Spondylosis merupakan kondisi degenerative yang memungkinkan 

terbentuknya osteofit sehingga dapat menyebabkan nyeri menjalar, kesemutan 

pada tungkai, kebas di telapak kaki, dan terasa panas dari pinggang sampai 

telapak kaki (Valat et al., 2010). 

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. 

2. METODE 

Tens: Siapkan alat electrical stimulation dan pad yang sudah dibasahi. Bersihkan 

dan rapikan tempat tidur pasien, sediakan bantal dan guling, siapkan kursi dan 

tangga tempat tidur. Posisikan pasien tidur tengkurap, san posisikan senyaman 

mungkin, bagian yang akan di terapi terbebas dari pakaian dan dibersihkan, 

menjelaskan kepada pasien tujuan dan apa yang akan dirasakan oleh pasien. 

Bentuk gelombang adalah burst asymmetrical, durasi pulsa 100 µs, frequency 

pulsa 80Hz, waktu 13 menit, intensitas sesuai toleransi pasien, tekan tombol 

https://www.honestdocs.id/hernia-nukleus-pulposus
https://www.honestdocs.id/halusinasi-hypnagogic
https://www.honestdocs.id/sindrom-horner
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“START” naikkan intensitas secara prlahan sampai pasien terasa nyaman, 

tanyakan pada pasien apa yang dirasakan, jika arus terlalu kuat/pasien merasa 

sakit, intensitas dapat diturunkan, terapi dapat dihentikan jika nyeri yang sangat 

dan timbul iritasi pada kulit. Jika sudah selesai, maka matikan alat dan rapikan 

kembali.  

Infrared: Bersihkan dan rapikan tempat tidur pasien, sediakan bantal dan 

guling, siapkan kursi dan tangga tempat tidur, posisikan alat dan persipkan alat 

untuk memudahkan tindakan fisioterapi, tancapkan kabel pada stop kontak dengan 

sempurna, bebaskan kulit pasien dari pakaian. Atur timer selama 13 menit, 

hidupkan tombol ON atau tekan tombol START, jarak pasien dengan lampu 

infrared antara 40-50 cm, evaluasi apa yang dirasakan pasien. Jika pasien merasa 

terlalu panas, turunkan intensitas sinar lampu  infrared, setelah selesai, rapikan 

alat dal letakkan ke tempat semula. 

William flexion exercise: Bersihkan dan rapikan tempat tidur pasien, 

posisikan pasien senyaman mungkin. Teknik yang digunakan adalah Pelvic Tilt 

Exercises, posisi pasien tidur berbaring dengan fleksi hip dan fleksi knee. Ratakan 

punggung dengan permukaan bed, kemudian tekan kebawah dan tahan selama 5-

10 detik. Partial Sit Ups, posisi pasien tidur terlentang dengan fleksi hip dan 

fleksi knee. Kemudian posisikan tangan seperti menyilang kedepan dengan tangan 

fleksi elbow. Kemudian angkat kepala dan bahu kedepan. Lakukan 1-5 kali 

pengulangan atau sesuai kemampuan pasien. Single Knee To Chest, posisikan 

pasien tidur terlentang. Kemudian posisikan satu kaki pasien lurus dan satu kaki 

pasien menekuk (fleksi hip dan fleksi knee). Perlahan tarik kaki yang ditekuk 

kearah dada. Lakukan pada kedua kaki secara bergantian kanan dan kiri. Tahan 

dalam hitungan 5-10 detik. Lakukan 5-8 kali pengulangan, atau sesuai 

kemampuan pasien. Double Knee To Chest, posisi pasien tidur terlentang. 

Kemudian posisikan kedua kaki menekuk. Jika sudah, tarik kedua kaki kearah 

dada secara perlahan dan tahan selama 5-10 detik. Kemudian turunkan atau 

luruskan kedua kaki secara perlahan. Lakukan 5-8 kali pengulangan, atau sesuai 

kemampuan pasien. Hamstring Stretching, posisi pasien duduk dengan kedua kaki 

lurus. Kemudian instruksikan pasien untuk menyentuh jari-jari kaki sehingga 

membuat posisi pasien sperti membungkuk atau fleksi thrunk. Seated Trunk 



4 
 

Fexion, posisi pasien duduk di ataskursi. Kemuudian instruksikan pasien untuk 

membungkuk melihat kebawah. Tahan dalam hitungan 5-10 detik. Kemudian 

lakukan  5-8 kali pengulangan atau sesuai kemampuan pasien. Full Squats, posisi 

pasien jongkok dengan kaki selebar bahu. Kemudian posisikan badan agak 

membungkuk kedepan. Setelah itu lakukan jongkok berdiri selama 15-20 kali. 

Istirahat 2-3 kali. Lakukan selama 3-4 kali pengulangan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

3.1.1 Pemeriksaan nyeri dengan menggunakan VAS 
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Grafik 1. Hasil Evaluasi Pemeriksaan Nyeri Menggunakan VAS 

Pada grafik diatas menunjukkan hasil pemeriksaan Nyeri dari 

Terapi-0 sampai Terapi-3. Tindakan fisioterapi yang dilakukan dengan 

menggunakan tens, infra red, dan william flexion exercise didapatkan 

hasil nyeri diam berkurang yang awalnya T0 bernilai 5 pada T3 

berniali 2, nyeri tekan yang awalnya T0 bernilai 3 pada T3 menjadi 2, 

Nyeri gerak yang awalnya T0 bernilai 8 pada T3 bernilai 4.  

3.1.2 Pemeriksaan kekuatan otot dengan menggunakan MMT 
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Grafik 2. Hasil Evaluasi Pemeriksaan Kekuatan Otot dengan MMT 
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Pada grafik diatas menunjukkan hasil pemeriksaan kekuatan otot 

dari Terapi-0 sampai Terapi-3. Tindakan fisioterapi yang dilakukan 

dengan menggunakan tens, infra red, dan william flexion exercise 

didapatkan hasil dari T0 sampai T3 menunjukkan bahwa tidak terdapat 

adanya perubahan.  

3.1.3 Pemeriksaan Lingkup Gerak Sendi dengan mengggunakan 

Goniometer 

Tabel 1. Hasil Evaluai LGS Menggunakan Goniometer 

Sendi T0 T1 T2 T3 

HIP 
S: 5º- 0º-55 º

 
S: 5º- 0 º -55º

 
S: 10º- 0 º -70

0 
S: 20º-0º-80

0 

F: 40º-0º-20º F: 40º-0º -20º F: 40º-0º -25 º F: 40º-0º-25 º 

KNEE S: 0º-0º-100 º S: 0º-0º -100 º S: 0º-0º -120 º S: 5º-0º-135 º 

 

Pada tabel diatas menunjukkan hasil pemeriksaan Lingkup Gerak 

Sendi dari Terapi-0 sampai Terapi-3. Tindakan fisioterapi yang 

dilakukan dengan menggunakan tens, infra red, dan william flexion 

exercise didapatkan hasil  mulai adanya perubahan pada saat terapi ke-

2 baik dalam sendi hip  bidang sagittal dan frontal, maupun sendi Knee 

bidang sagittal. Penurunan nyeri menggunakan tens dan infrared 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Penurunan nyeri menggunakan tens dan infrared 

Tens bekerja sebagian melalui aktivasi jalur penghambatan nyeri 

mengikuti input dari ambang tinggi, otot berdiameter kecil, dan 

diaktivasi setelah input diaktifkan oleh kedutan otot yang diinduksi 

tens. (Sluka et al., 2009) 

IR adalah jenis radiasi elektromagnetik, termasuk panjang 

gelombang antara 780 nm dan 1000 μm. Beberapa penelitian telah 

melaporkan bahwa IR dapat meningkatkan penyembuhan luka kulit, 

pencegahan infeksi, menghilangkan rasa sakit, kekakuan, kelelahan 

rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, neurologis, dan 

gangguan kejiwaan (Tsai & Hamblin, 2017). 

3.2.2 Peningkatan lingkup gerak sendi dan peningkatan kekuatan otot 

Williams flexion exercise adalah sistem latihan fisik terkait yang 

dimaksudkan untuk meningkatkan fleksi lumbar, menghindari ekstensi 
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lumbar, dan memperkuat otot-otot perut dan gluteal dalam upaya 

mengatur nyeri punggung bawah tanpa pembedahan. Sistem ini 

pertama kali dirancang pada tahun 1937 oleh Williams, yang saat itu 

merupakan ahli bedah ortopedi Dallas (Park, 2018). 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Penatalaksanaan fisioterapi yang dilakukan sebanyak 3 kali pada kasus 

ischialgia et causa spondylosis  dihasilkan tens, infra red dan willliam flexion 

exercise dapat mengurangi nyeri menjalar dari pinggang sampai tungkai atas, 

meningkatkan lingkup gerak sendi, meningkatkan kekuatan otot sekitar hip. 

4.2 Saran 

4.2.1 Bagi Pasien 

Penulis memberikan saran yang bermanfaat bagi pasien. Pasien yang 

sudah tidak rawat jalan di rumah sakit diharapkan dapat menjalani 

terapi di rumah secara rutin agar tujuan yang disusun fisioterapi bisa 

tercapai dengan baik. 

4.2.2 Bagi Fisioterapis 

Fisioterapi memberikan pelayanan terbaik kepada pasien sesuai 

dengan kondisi atau keadaan yang dirasakan pasien untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan serta mencapai hasil yang tepat dan optimal. 
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