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Latar Belakang: Sindroma servikal merupakan salah satu kondisi neurologi yang 
bisa mengenai siapa saja, baik laki- laki maupun perempuan.Akibat disfungsi 

cervikal sangat mengganggu aktivitas sehingga menurunkan produktivitas 
seseorang, terbukti di Inggris, pekerja tambang kehilangan jam kerja 10,3 juta 
akibat sindroma servikal dengan gejala utama berupa nyeri tengkuk, spasme otot 

dan keterbatasan Range of Motion (ROM) sendi. Strain CounterStrain  ini 
merupakan penanganan yang meredakan rasa sakit pada otot dan jaringan ikat 

dengan menggunakan posisi pengobatan yang sangat spesifik dilakukan 
penekanan selama 90 detik. Proses ini hanya terjadi ketika muscle spindle dalam 
posisi mengenakkan, dan biasanya menghasilkan penurunan tonus yang 

berlebihan dan pelepasan spasme sehingga bisa mengurangi nyeri pada sindroma 
servikal. 

Tujuan: Untuk mengetahui pengaruh pemberian strain counter strain (SCS)  
terhadap penurunan nyeri pada penderita sindroma servikal. 
Metode: Jenis penelitian ini adalah Quasi Experimental, dengan desain penelitian 

Pre and Post Test With Control Group Design.  Teknik pengambilan sampel 
menggunakan Purposive Sampling. Jumlah sampel 20 orang yang terdiri dari 10 

orang kelompok perlakuan dan 10 orang kelompok kontrol. Modalitas yang 
diberikan adalah metode strain counter strain (SCS) selama 2 minggu dengan 3 
set pengulangan. Pengukuran lingkup gerak sendi menggunakan skala Numeric 

Rating Scale (NRS). Uji hipotesa dengan Wilcoxon Tets uji beda menggunakan 
Mann Whitney Test. 

Hasil: Berdasarkan pengujian statistik didapatkan hasil yang signifikan dengan 
nilai P adalah 0.0001 dimana p < 0.05 yang berarti Ha diterima. Artinya ada 
pengaruh pemberian strain counter strain (SCS) terhadap pengurangan nyeri 

penderita sindroma servikal. 
Kesimpulan: Pemberian strain counter strain terbukti memberikan pengaruh 

terhadap pengurangan nyeri pada penderita sindroma servikal. 
  

Kata Kunci: strain counter strain, nyeri, sindroma servikal 

 
 



PENDAHULUAN 

Sindroma servikal merupakan salah satu kondisi neurologi yang bisa 

mengenai siapa saja, baik laki- laki maupun perempuan. Dewasa ini banyak orang 

mengalami sindroma servikal yang keluhannya mulai timbul pada usia 20 tahun 

ke atas dari berbagai jenis pekerjaan, jenis kelamin dan tingkat usia. Akibat 

disfungsi cervikal sangat mengganggu aktivitas sehingga menurunkan 

produktivitas seseorang, terbukti di Inggris pada tahun 1987 – 1988, pekerja 

tambang kehilangan jam kerja 10,3 juta akibat sindroma servikal dengan gejala 

utama berupa nyeri tengkuk, spasme otot dan keterbatasan Range of Motion 

(ROM) sendi (Simons J, 2001).  

Hal yang sama, hasil observasi dilakukan oleh Niere (dalam Dina, 2004), 

menunjukkan bahwa 67 orang (90%) dari 74 karyawan sebuah kantor pernah 

mengalami sindroma servikal akibat penambahan jam penggunaan komputer 

dalam waktu yang lama (Aras, 2005). 

Penanganan sindroma servikal cukup rumit, dapat diatasi dengan berbagai 

cara seperti obat medika mentosa, operasi, serta latihan gerak leher sebagai 

tindakan fisioterapi dapat berupa mobilisasi, manipulasi, pasif stretching, hold 

relax, massage, dan Strain Counter Strain (SCS) (Haagenars, 2001).  

Hasil penelitian Bailey et al., (2001) menunjukkan bahwa pemberian 

Strain Counter Strain (SCS) tanpa pengobatan lain terhadap 25 penderita 

whiplash setelah 20 menit beristirahat, 18 orang (72%) diantaranya mengalami 

penurunan nyeri dan dapat menggerakkan leher rata-rata sekitar 53%. 

Strain Counter Strain ini merupakan penanganan yang meredakan rasa 

sakit pada otot dan jaringan ikat dengan menggunakan posisi pengobatan yang 

sangat spesifik dilakukan penekanan selama 90 detik. Strain Counter Strain (SCS) 

menurut penelitian Risal (2009) dapat memberikan manfaat melalui pengaturan 

kembali secara automatis pada muscle spindle, yang dapat membantu melaporkan 

panjang dan tonus otot. Proses ini hanya terjadi ketika muscle spindle dalam 

posisi mengenakkan, dan biasanya menghasilkan penurunan tonus yang 

berlebihan dan pelepasan spasme sehingga bisa mengurangi nyeri pada sindroma 
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servikal. Disamping itu, teknik Strain Counter Strain masih jarang diaplikasikan 

dalam klinik pada kasus sindroma servikal. 

Maka dari itu fisioterapi  sebagai  tenaga  profesional kesehatan  

mempunyai  kemampuan  dan  keterampilan  yang  tinggi  untuk 

mengembangkan, mencegah, mengobati dan mengembalikan gerak dan fungsi 

seseorang. Adapun peran fisioterapi yang dapat dilakukan untuk mengurangi nyeri  

pada  kondisi sindroma servikal adalah  dengan  menggunakan  Strain Counter 

Strain (SCS), maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Strain Counter Strain (SCS) Terhadap Penurunan Nyeri pada 

Sindroma Servikal” 

 

LANDASAN TEORI 

Sindroma nyeri servikal adalah sekumpulan gejala berupa nyeri tengkuk, 

nyeri yang menjalar, rasa kesemutan yang menjalar, spasme otot yang disebabkan 

karena perubahan structural kolumna vertebra servikalis akibat perubahan 

degenerative pada diskus intervertebralis, pada ligamentum flavum (Nishi, 2010).  

Penyebab untuk cervical position syndrome adalah posisi sikap leher dan 

kepala yang salah (kepala menunduk saat bekerja). Kedua lengan dilipat ke atas 

meja saat duduk dalam waktu yang lama dan bahu posisi depresi dalam waktu 

yang lama saat memikul barang yang berat. Sedangkan untuk local syndrome 

adalah adana akibat pasien menderita torticolis 2-3 kali atau lebih banyak dan 

faktor psikogenik, fungsional dan stres.Jika dilihat dari etiologinya maka nyeri 

local kaku pada cervical tengkuk leher, disebabkan oleh: 

1. Spasme dari otot-otot daerah servikal ,yaitu  

a) M. Trapezius pars descendens 

b) M. Levator scapula 

c) M. Scalenus capitis/cervicis 

d) M. Semispinalis capitis 

e) M. Sternokleidomastoideus 
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2. Peningkatan tonus (hipertoni) dari otot-otot diatas 

3. Peningkatan fungsi rami musculair dari otot/serabut intrafusal. 

4. Peningkatan fungsi nociseptif pada area/segmen ototnya. 

Proses terjadinya nyeri leher pada sindroma nyeri servikal adalah nyeri 

servikal yang terjadi karena adanya strain dan sprain akibat penggunaan yang 

berlebihan, penekanan atau pembebanan terhadap struktur jaringan pembentuk 

servikal yang terjadi saat melakukan aktifitas kerja sehari-hari, akibat kecelakaan 

lalu- lintas, atau sebagai akibat trauma berulang yang biasa terjadi di tempat kerja. 

Cedera ini menimbulkan kerusakan jaringan lunak yang akan merangsang reseptor 

nyeri atau aktifitas nosiseptor yang menimbulkan nyeri nosiseptif (Hudaya, 2011).  

Reseptor nyeri perifer, terdapat pada setiap struktur kutan dan somatik yang 

meliputi kulit, bantalan sendi, otot, ligament, fascia, kapsul sendi, periosteum, 

tulang subkondral dan pembuluh darah. Mekanisme nyeri terjadi akibat proses 

dari kekuatan mekanis yang berupa strain atau sprain akibat penggunaan 

berlebihan, yang cukup menimbulkan stress atau perubahan pada struktur jaringan 

mobile segment servikal seperti otot, tendon, sendi, fascia dan tulang, lalu 

mengaktifkan sistem reseptor nosisensorik sehingga nyeri akan timbul. Patologi 

yang mendasarinya disebut nyeri nosiseptik (Kuntono, 2012).  

Sindroma servikal yang dominan bergejala : nyeri, spasme otot dan leher 

terasa kaku yang merupakan kondisi yang sering dijumpai pada berbagai jenis 

kelompok usia, jenis kelamin dan pekerjaan yang sangat mengganggu aktivitas 

seseorang serta dapat berakibat fatal jika tidak segera ditolong. Berdasarkan 

pengalaman, gangguan fungsi cervical dapat diatasi atau meringankan beban 

penderita dengan Exercises yang dilakukan secara profesional tanpa atau dengan 

medika mentosa. 

Teknik SCS dalam aplikasinya, selain dapat menambah ROM dan 

menurunkan nyeri yang terjadi setelah 60 – 90 second melalui friction yang 

menimbulkan efek reflekstoar berupa counter iritasi fase awal, adaptasi kemudian 

diikuti oleh modulasi nyeri, juga dapat mengatasi cross link (memperbaiki letak 

posisi serabut) jaringan otot. 
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Pada sindroma nyeri servikal yang berkaitan erat dengan problem otot. 

Pada sebuah otot selalu berkolelasi dengan penurunan kemampuan Lengthening 

dari otot tersebut. Korelasi ini ada karena pada sindroma servical terdapat 

fenomena adanya Tout Band (TB) dalam serabut otot yang mengandung Triger 

Point(TP), TB ini bersifat lebih keras dan tidak elastik dibanding serabut otot 

sekitarnya. Adanya TB ini mempengaruhi kemampuan ekstensibilitas dan 

fleksibilitas akibat adhesi fascia dan myofibril. Penurunan kemampuan 

ekstensibilitas dan fleksibilitas otot dikenal sebagai penyebab utama timbulnya 

nyeri dan cidera pada otot. (Edward, 2003) 

Penurunan kemampuan ekstensibilitas dan fleksibilitas akan membuat otot 

tidak bisa berkontraksi dan berelaksasi secara efisien. Ketidak efisienan ini 

membuat penurunan pada performa dan kontrol gerakan pada otot yang berarti 

otot mengalami penurunan kekuatan dan daya tahan selama menjalankan 

aktivitas. 

Penurunan kemampuan ekstensibilitas dan fleksibilitas otot juga akan 

menyebabkan gangguan sirkulasi darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke 

dalam otot selama menjalankan aktifitas. Aktifitas otot yang tidak didukung oleh 

sirkulasi darah yang tidak baik menimbulkan muscle fatique, dan menurunkan 

kemampuan otot untuk memulihkan diri setelah aktifitas (Eccles, et al, 2007). 

SCS merupakan salah satu usaha untuk mengembalikan panjang dan 

fleksibilitas otot dan fascianya dengan menempatkan bagian tubuh agar terjadi 

dan pemanjangan dari sebuah otot. Dalam berbagai tulisan para ahli, SCS sudah 

dikenal sebagai metode untuk terapi pada sindroma servikal (Gerwin, 2005). SCS 

akan melatih otot untuk mencapai flesibilitas yang normal. Dengan SCS maka otot 

akan dilatih untuk memanjang yang akan mempengaruhi sarcomer dan fascia 

dalam myofibril otot untuk memanjang pula. Pemanjangan sarcomer dan fascia 

akan mengurangi derajat overlaping antara thick dan thin myofilamin.  

Pengurangan overlaping antara dua myofilamin, mempengaruhi pelebaran 

pembuluh kapiler otot sehingga sirkulasi darah setempat akan lebih baik. Sirkulasi 

darah membaik akan mencegah muscle fatique, mengurangi penumpukan sampah 

metabolisme dan iritan, meningkatkan nutrisi dan oksigen pada sel otot.  
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Secara klinis maka pengaruh SCS akan mengurangi nyeri dan 

mempengaruhi golgi tendon organ otot yang terletak di tendon berdekatan engan 

serabut saraf otot. Apabila tegangan meluas ke seluruh serabut saraf maka golgi 

tendon organ akan melaju menimbulkan relaksasi serta fleksibilitas pada otot. 

Dengan demikian rasa nyeri pada sindroma servical dapat berkurang. 

METODELOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis quasi experiment dengan pendekatan 

quasi experiment yang sering disebut juga sebagai eksperimental semu oleh 

karena tidak semua variable dikontrol oleh peneliti. Desain penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu  dengan menggunakan pre and post test with 

control group design. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Strain Counter Strain. 

Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini Mengurangi rasa nyeri servikal.  

Penelitian ini menggunakan analisis statistik dengan alasan bahwa data 

yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berupa angka 

angka. Karena, dalam penelitian ini merupakan nilai suatu tes dari data pre test 

dan post test dan jumlah sampel kurang dari 30 maka digunakan uji analisis non-

parametrik. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan program Statistical 

Program for Social Science (SPSS versi 17.0 for windows). Uji pengaruh 

menggunakan Wilcoxon Signed Ranks Test lalu dilakukan uji beda pengaruh 

menggunakan man whithney test (Priyatno, 2010). 

 

HASIL PENELITIAN 

 Berdasarkan uji Wilcoxon Signed Ranks Test, diperoleh nilai pre dan post  

nilai probabilitas (p) 0,005, artinya nilai probabilitas (p) < 0,05 yaitu terdapat 

perbedaan pengaruh  pre test dan post test pada kelompok perlakuan. uji Wilcoxon 

Signed Ranks Test, diperoleh nilai pre test dan post test nilai probabilitas (p) 

0,063, artinya nilai probabilitas (p) > 0,05 yaitu tidak terdapat perbedaan  

pengaruh pre test dan post test pada kelompok kontrol. Berdasarkan uji beda 

menggunakan Mann-Whitney selisih kelompok perlakuan dan kontrol  karena nilai 
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(p) yaitu 0,0001 artinya probabilitas (p) <0.05 maka didapatkan hasil ada 

perbedaan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. 

Hasil statistik didapatkan ada pengaruh pemberian terapi pemberian strain 

counter straint (SCS) terhadap penurunan nyeri pada penderita sindroma servical 

dalam sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Berdasarkan tabel 4.3  

didapatkan adanya pengurangan jumlah responden pada kelompok perlakuan yang 

semula didominasi dalam kategori berat, namun setelah perlakuan pada kelompok 

perlakuan dengan metode strain counter strain didominasi oleh kategori tidak 

nyeri sedangkan pada kelompok kontrol yang tanpa mendapat perlakuan pada 

pemeriksaan pre test semula yang didominasi oleh kategori berat setelah 

pemeriksaan post test terat didominasi oleh kategori berat dan sedang. Dengan 

demikian diperoleh kesimpulan bahwa terapi strain counter straint (SCS) yang 

diukur dengan skala nyeri NRS pada kelompok perlakuan lebih berpengaruh 

dalam menurunkan jumlah kategori responden yang sebelumnya berat menjadi 

tidak ada nyeri. 

Pada kelompok perlakuan terapi strain counter straint (SCS) merupakan 

salah satu usaha untuk mengembalikan panjang dan fleksibilitas otot dan 

fascianya dengan menempatkan bagian tubuh agar terjadi dan pemanjangan dari 

sebuah otot. Dalam berbagai tulisan para ahli, SCS sudah dikenal sebagai metode 

untuk terapi pada Servical Sindrome (Gerwin, 2005). SCS akan melatih otot untuk 

mencapai flesibilitas yang normal. Dengan SCS maka otot akan dilatih untuk 

memanjang yang akan mempengaruhi sarcomer dan fascia dalam myofibril otot 

untuk memanjang pula. Pemanjangan sarcomer dan fascia akan mengurangi 

derajat overlaping antara thick dan thin myofilamin.  

Pada sindroma nyeri servical yang berkaitan erat dengan problem otot. 

Pada sebuah otot selalu berkolelasi dengan penurunan kemampuan Lengthening 

dari otot tersebut. Korelasi ini ada karena pada sindroma servical terdapat 

fenomena adanya Tout Band (TB) dalam serabut otot yang mengandung Triger 

Point (TP), TB ini bersifat lebih keras dan tidak elastik dibanding serabut otot 

sekitarnya. Adanya TB ini mempengaruhi kemampuan ekstensibilitas dan 

fleksibilitas akibat adhesi fascia dan myofibril. Penurunan kemampuan 
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ekstensibilitas dan fleksibilitas otot dikenal sebagai penyebab utama timbulnya 

nyeri dan cidera pada otot (Edward, 2003). 

Penurunan kemampuan ekstensibilitas dan fleksibilitas akan membuat otot 

tidak bisa berkontraksi dan berelaksasi secara efisien. Ketidakefisienan ini 

membuat penurunan pada performa dan kontrol gerakan pada otot yang berarti 

otot mengalami penurunan kekuatan dan daya tahan selama menjalankan 

aktivitas. Penurunan kemampuan ekstensibilitas dan fleksibilitas otot juga akan 

menyebabkan gangguan sirkulasi darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke 

dalam otot selama menjalankan aktifitas. Aktifitas otot yang tidak didukung oleh 

sirkulasi darah yang tidak baik menimbulkan muscle fatique, dan menurunkan 

kemampuan otot untuk memulihkan diri setelah aktifitas (Eccles, et al., 2005). 

SCS dapat memberikan manfaat melalui pengaturan kembali secara 

automatik pada muscle spindle, yang dapat membantu melaporkan panjang dan 

tonus otot. Proses ini hanya terjadi ketika muscle spindle dalam posisi 

mengenakkan, dan biasanya menghasilkan penurunan tonus yang berlebihan dan 

pelepasan spasme. Ketika memposisikan bagian tubuh maka rasa enak atau 

nyaman perlu diperhatikan pada saat jaringan mencapai posisi dimana nyeri dapat 

hilang dari titik palpasi. 

Pemberian posisi yang nyaman atau enak dipertahankan selama 90 – 120 

detik sehingga secara spontan seringkali terjadi penurunan nyeri. Jones (1977) 

menjelaskan bahwa teknik ini bergantung pada kemampuan untuk menghasilkan 

relaksasi secara refleks pada otot tegang yang membatasi gerakan sendi.  

Ketika sendi secara pasif diletakkan dalam posisi tertentu, maka 

menghasilkan inhibisi stimulus nyeri hebat yang kemudian akan meningkatkan 

lingkup gerak sendi secara signifikan. Ada 2 mekanisme SCS yang terlibat dalam 

resolusi spasme atau hipertonus otot yaitu neurologis resetting (pengaturan 

kembali sistem neurologis) yang melibatkan muscle spindle dan aliran sirkulasi 

dari jaringan iskemik sebelumnya. 

Tujuan akhir SCS pada pasien sindroma servikal adalah untuk 

menurunkan nyeri. Tujuan ini dapat dicapai dengan menurunkan spasme otot-otot 

leher. Secara klinis maka pengaruh SCS akan mengurangi nyeri dan 
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mempengaruhi golgi tendon organ otot yang terletak di tendon berdekatan engan 

serabut saraf otot. Apabila tegangan meluas ke seluruh serabut saraf maka golgi 

tendon organ akan melaju menimbulkan relaksasi serta fleksibilitas pada otot. 

Dengan demikian rasa nyeri pada sindroma servikal dapat berkurang.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dengan membandingkan hasil penelitian dengan teori pada pembahasan ini 

maka dapat disimpulkan yaitu ada pengaruh Strain Counter Strain (SCS)  terhadap 

penurunan nyeri pada penderita sindroma servikal  

Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, seperti yang telah dikemukakan maka 

dapat disarankan dengan beberapa saran sebagai berikut : 

1.  Bahwa pada penderita sindroma servikal harus melakukan terapi 

manipulasi secara rutin dan teratur untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari 

adanya nyeri leher. 

2.  Untuk penelitian yang lebih baik maka perlu penambahan jumlah 

responden yang di teliti, sehingga dapat diraih hasil yang luas dan lebih 

bervariatif.  

3. Perbandingan jumlah sampel antara laki- laki dan perempuan yang 

seimbang, sehinga dapat dijadikan variabel baru untuk diujikan dan diteliti 

hubungannya. 
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