
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Allah SWT berfirman dalam surat Yunus ayat 

 

 57: 

 

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya telah dating kepadamu pelajaran dari 

tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit - penyakit (yang berada) 

dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yamg 

beriman. (QS: Yunus: 57) 

 

Seiring berjalannya waktu manusia modern ingin menjadi lebih maju 

pada bidangnya masing-masing khususnya dalam ekonomi, hal ini 

meningkatkan produktitas seseorang untuk bekerja lebih keras. Disamping 

itu, hal tersebut juga mempengarungi pola pikir dan gaya hidup sebagaimana 

kebutuhan dan keinginan juga meningkat. Kebutuhan dan keinginan tersebut 

agar terpenuhi menjadikan seseorang bekerja lebih keras lagi, serta aktifitas 

yang berulang - ulang dan berlebihan tanpa memperhatikan waktu dan beban 

yang diterima tubuh sehingga mempercepat proses degenerasi sehingga 

menimbulkan keluhan pada tubuh. 

Sebagai contoh duduk dalam waktu yang lama, mengangkat beban yang 

berlebihan, dan kurangnya olahraga, kemudian dapat timbul rasa nyeri atau 

kaku pada punggung bawah yang diakibatkan pembebanan berlebih pada 

tulang belakang, dalam kasus tertentu nyeri dapat timbul hingga tungkai 

bawah disertai kesemutan yang biasa disebut ischialgia. 
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Ischialgia merupakan manisfestasi dari nyeri punggung bawah yang 

menyebabkan pasien mengalami rasa nyeri dan/atau parestesia dalam 

distribusi saraf ischiadikus atau akar saraf lumbosakral yang berhubungan. 

Ischialgia sering diperparah dengan fleksi tulang belakang, memutar, 

menekuk ke samping, atau batuk. 

Sebagian besar kasus ischialgia disebabkan oleh kondisi peradangan 

yang menyebabkan iritasi saraf ischiadikus, dan kompresi langsung pada 

saraf menyebabkan disfungsi motorik yang lebih parah (Davis et al., 2020). 

Di Indonesia menunjukan prevalensi ischialgia 18-21%, pada laki-laki 

13,6% dan pada wanita 18,2% (Wardoyo, Tandya, & Ismiatun, 2017). 

Menurut data di klinik physiostore di Tulungagung dari bulan 

september sampai november 2020 penderita ischialgia 17 dari 62 pasien. Dari 

observasi dan wawancara di klinik physiostore pada beberrapa pasien disana 

yang sering dikeluhkan adalah rasa nyeri, kaku, kesemutan, rasa seperti 

tersetrum dari punggung bawah sampai tungkai dan dari sekian keluhan 

ischialgia yang paling utama permasalahan adalah nyeri menjalar sampai 

tungkai sering timbul yang akibatnya mengganggu saat melakukan aktifitas 

menjadikan kualitas aktifitas juga ikut menurun.  

Di klinik physiostore Tulungagung kondisi ischialgia biasa diberikan 

intervensi standar yaitu ultrasound dan TENS, dalam pemberian intervensi 

tersebut beberapa pasien kondisi ischialgia masih mendapati rasa nyeri. 

Beberapa literatur memberikan metode untuk menangani permasalahan 

ischialgia anatara lain pada penelitian Ahmed et al (2013), menyimpulkan 
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bahwa mobilisasi saraf dengan fisioterapi konvensional lebih efektif daripada 

fisioterapi konvensional saja untuk mengurangi nyeri selama 14 hari 

seminggu 3x, kemudian penelitian KSM et al (2019), menyimpulkan hal yang 

sama bahwa mobilisasi saraf dengan fisioterapi konvensional lebih efektif 

daripada fisioterapi konvensional saja. 

Karena permasalahan utama adalah nyeri, dibutuhkan alat/skala yang 

dapat mengukur nyeri pada keluhan dan dipahami pasien, skala nyeri pada 

umumnya yang dipakai adalah VAS, VDS, NRS, dan lain sebagainya. 

Pada penelitian Chiarotto et al (2018), dalam survei Delphi 

International baru-baru ini, peneliti, dokter dan pasien  lebih memilih NRS 

daripada VAS dan alat ukur lain untuk mengukur intensitas nyeri dalam uji 

klinis LBP. Beberapa peserta menyoroti VAS kurang dimengerti oleh pasien 

(khususnya lansia) daripada NRS. Peneliti berencana menggunakan NRS 

sebagai alat ukur nyeri pada kondisi ischialgia dengan beranggapan bahwa 

alat ukur tersebut mudah dipahami. 

Dari permasalahan yang ditimbulkan ischialgia dan beberapa literatur 

yang mendukung diatas, peneliti tertarik dengan pengaruh penanganan 

fisioterapi dalam mengurangi nyeri dengan penambahan mobilisasi saraf 

setelah intervensi standar sebagai intervensi untuk mengurangi nyeri 

ischialgia di klinik fisioterapi physiostore Tulungagung. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah ada pengaruh 

pemberian mobilisasi saraf setelah intervensi standar (TENS dan Ultrasound) 

terhadap penurunan nyeri ischialgia di klinik physiostore Tulungagung?”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh pemberian mobilisasi saraf setelah intervensi 

standar (Ultrasound dan TENS) terhadap penurunan nyeri ischialgia di 

klinik physiostore Tulungagung. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui gambaran nyeri ischialgia di klinik physiostore 

Tulungagung sebelum diberikan intervensi standar (Ultrasound dan 

TENS) dan mobilisasi saraf. 

b. Mengetahui gambaran nyeri ischialgia di klinik physiostore 

Tulungagung sesudah diberikan intervensi standar (Ultrasound dan 

TENS) dan mobilisasi saraf. 

D. Manfaat penelitian 

Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat 

sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi 

fisioterapi tentang efektifitas pemberian pemberian mobilisasi saraf 

setelah intervensi standar (TENS dan Ultrasound) terhadap penurunan 
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nyeri ischialgia sebagai bahan acuan yang akan dilakukan penelitian 

selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 

pemberian terapi untuk mengatasi keluhan ischialgia. 


