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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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).  
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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 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” 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas 

maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah apakah ada pengaruh strain 

counter strain (SCS)  terhadap penurunan nyeri pada penderita sindroma 

servikal? 

C. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui pengaruh pemberian strain counter strain (SCS)  

terhadap penurunan nyeri pada penderita sindroma servikal. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

yang baik dalam penanganan nyeri sindroma servikal dengan tetap melihat 

sejauh mana manfaat pemberian strain counter strain (SCS)  terhadap 

penurunan nyeri. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian untuk pengembangan IPTEK diharapkan dapat 

khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kesehatan. Hal ini 

memberikan gambaran bahwa ada atau tidak nya pengaruh pemberian 

strain counter strain (SCS)  terhadap penurunan nyeri pada penderita 

sindroma servikal, dimana pelaksanaannya dengan tidak mengindahkan 

atau tetap mengacu pada ketrampilan dasar dari praktek klinik dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  


