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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI DENGAN MODALITAS INFRA 
RED (IR), TENS DAN TERAPI LATIHAN PADA KASUS CERVICAL 
ROOT SYNDROME DEXTRA DI RST DR. SOEDJONO MAGELANG 

( Hermawan Adi Susanto, 2013, 62 halaman ) 
 

 
ABSTRACT 

Background. Problem Cervical root syndrome is a collection of 
symptoms that arise due to a disturbance in the neck area resulting in pressure and 
irritation on the cervical nerve roots. The symptoms include pain occurs in the 
muscles spasm sensibility disturbances in postural disorders dermatome segment 
terjadi due to avoiding pain and positioning on chronic conditions arising in the 
region of muscle contractures cervical.untuk know how big the problems that 
arise such checks need to be done for the pain VAS decreased scope joint motion 
with Goneometry. In addressing the issue exercise modalities can be obtained to a 
decrease pain and increase range of motion improved functional ability 

Objective. to improve the knowledge and ability to learn, identify 
problems, analyze and take a conclusion about the condition of Cervical Root 
Syndrome using the case study method with the implementation of the therapy six 
times. 

Result. Outcome after therapy conducted over six times is as follows: the 
VAS pain: pain motion Tl = 7 into T6 = 2, tenderness pain T1 = 4 into T6 = 2 
range of motion in flexion and extension movements goneometry T1 = S: 25 ° - 0 
° - 25 ° to T6 = S: 30 ° - 0 ° - 30 laterofleksi dextra and laterofleksi the left T1 = 
F: 30 ° - 0 ° - 30 ° to T6 = R: F: 35 ° - 0 ° - 35 ° rotation dextra and rotation of the 
left T1 = R: 45 ° -0 ° -30 ° to T6 = R: 45 ° - 0 ° - 40 ° spasm T1 = T2 = still extant 
T4 = T3 = reduced reduced T5 = T6 = no there. 

Conclusion. Modalities Infra Red (IR) Transcutaneus Electrical Nerve 
Stimulation (TENS) and Exercise Therapy on Cervical Root Syndrome is that 
disruption of functional activity can handle. Advice on these cases should be 
medicine to obtain perfect results physiotherapy should be able to establish good 
cooperation with the patient and the medical side and there should be further 
research to find out what modalities are most influential among the modalities that 
have been implemented under the conditions of Cervical Root Syndrome. 
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( Hermawan Adi Susanto, 2013, 62 halaman ) 
 
 

ABSTRAK 

Latar belakang masalah Cervical root syndrome adalah kumpulan dari 
gejala-gejala yang timbul akibat adanya gangguan di daerah leher yang 
mengakibatkan tekanan dan iritasi pada akar saraf cervical. Gejala tersebut berupa 
nyeri terjadi spasme pada ototgangguan sensibilitas pada segmen dermatom 
gangguan postural yang terrjadi akibat menghindari posisi yang nyeri dan pada 
kondisi kronis timbul kontraktur otot pada regio cervical.untuk mengetahui 
seberapa besar permasalahan yang timbul perlu dilakukan pemeriksaanmisalnya 
untuk nyeri dengan VAS penurunan lingkup gerak sendi dengan Goneometry. 
Dalam mengatasi permasalahan tersebut modalitas terapi latihan dapat diperoleh 
adanya penurunan nyeri peningkatan lingkup gerak sendi dan peningkatan 
kemampuan fungsional 

Tujuan penelitian karya tulis ini untuk meningkatkan pengetahuan dan 
kemampuan dalam mempelajari, mengidentifikasi masalah-masalah, menganalisa 
dan mengambil suatu kesimpulan tentang kondisi Cervical Root Syndrome 
menggunakan metode studi kasus dengan pelaksanaan terapi sebanyak enam kali. 

Hasil setelah dilaksanakan terapi selama enam kali adalah sebagai berikut 
: nyeri dengan VAS : nyeri gerak Tl=7 menjadi T6=2 nyeri tekan  T1=4 menjadi 
T6=2 lingkup gerak sendi dengan goneometry gerakan fleksidan ekstensi T1 = S : 
25°- 0°- 25° menjadi T6 = S : 30°- 0°- 30laterofleksidextra danlaterofleksisinistra 
T1=F: 30°- 0°- 30°  menjadi T6=R : F : 35°- 0°- 35°rotasidextradan rotasisinistra 
T1=R : 45°-0°-30°menjadi T6= R : 45°- 0°- 40° spasme T1= masih ada T2= 
masih ada T3= berkurang T4= berkurang T5= tidak ada T6= tidak ada. 

Manfaat yang didapat darimodalitasInfra Red (IR)Transcutaneus 
Electrical Nerve Stimulation (TENS) dan Terapi Latihan pada Cervical Root 
Syndrome yaitu bahwa gangguan aktivitas fungsional dapat di tangani. Saran pada 
kasus ini sebaiknya pengobatan untuk memperoleh hasil yang sempurna 
fisioterapi hendaknya dapat membina kerjasama yang baik dengan pasien dan 
pihak medis serta perlu diadakan penelitian lanjutan untuk mengetahui modalitas 
apa yang paling berpengaruh diantara modalitas yang telah diterapkan tersebut 
dibawah pada kondisiCervical Root Syndrome. 

 

Kata kunci : Cervical Root Syndrome, Infra red, Tens dan Terapi Latihan 
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BAB 1 
 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar belakang 

Nyeri cervical merupakan salah satu keluhan yang sering terjadi di 

Indonesia dan menyebabkan seseorang datang berobat ke fasilitas 

kesehatan.Dalam suatu populasi didapatkan sekitar 34% pernah mengalami nyeri 

cervical dan hampir 14% mengalami nyeri tersebut lebih dari 6 bulan. Pada 

populasi diatas 50 tahun, sekitar 10% mengalami nyeri cervical (Turana, 2005). 

Cervical root syndrome adalah kondisi yang menyakitkan dimana saraf 

menjadi terjepit saat keluar dari  sumsum tulang belakang. Saraf dikompresi baik 

dari herniated disc atau taji tulang degeneratif yang timbul dari leher. Perjalanan 

saraf ke leher, punggung atas dan lengan, dan dapat merujuk gejala ke daerah-

daerah tersebut. Gejala yang dialami dapat menjadi sakit, mati rasa, kesemutan, 

kelemahan atau kombinasi dari ini (Eubanks, 2010). 

 

B. Rumusan masalah 

   Berdasarkan permasalahan pada kondisi Cervical Root Syndrome ini, 

maka penulis dapat merumuskan masalah adalah:  

1. Bagaimana modalitas Infra Red(IR), Transcutaneus Electrical Nerve 

Stimulation (TENS) dan Terapi Latihan dapat mengurangi nyeri pada kondisi 

Cervical Root Syndrome. 
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2. Bagaimana modalitas Terapi Latihan dapat meningkatkan Lingkup Gerak 

Sendi (LGS) leher, pada kondisi Cervical Root Syndrome. 

3. Bagaimana modalitas Infra Red(IR) dan Terapi Latihan dapat mengurangi 

spasme otot  leher pada kondisi Cervical Root Syndrome. 

 

C. Tujuan penulisan 
 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam 

mempelajari, mengidentifikasi masalah-masalah, menganalisa dan mengambil 

suatu kesimpulan tentang kondisi Cervical Root Syndrome. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui manfaat Infra Red(IR),Transcutaneus Electrical Nerve 

Stimulation (TENS)dan Terapi Latihan dalam mengurangi  nyeri akibat 

Cervical Root Syndrome. 

b. Untuk mengetahui manfaat Terapi Latihan dalam meningkatkan Lingkup 

Gerak Sendi (LGS) leher akibat Cervical Root Syndrome. 

c. Untuk mengetahui manfaat Infra Red(IR) dan Terapi Latihan dalam 

mengurangi spasme otot leher akibat Cervical Root Syndrome. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi kasus 

Cervical root syndromeadalah kondisi yang menyakitkan dimana saraf 

menjadi terjepit saat keluar dari  sumsum tulang belakang. Saraf dikompresi 

baik dari hernia disc atau taji tulang degeneratif yang timbul dari leher. 

Perjalanan saraf dari leher, punggung atas dan lengan, dan dapat merujuk 

gejala ke daerah-daerah yang disarafi. Gejala yang dialami dapat menjadi sakit, 

mati rasa, kesemutan, kelemahan atau kombinasi dari ini (Eubanks, 2010). 

Gejala tersebut dapat mengakibatkan keterbatasan gerak pada leher. Fisioterapi 

sebagai salah satu komponen penyelenggaraan kesehatan dapat berperan aktif dalam 

usaha mengurangi nyeri, mengurangi spasme, meningkatkan Lingkup Gerak Sendi 

(LGS) dan mengembalikan kemampuan fungsional aktivitas pasien guna 

meningkatkan kualitas hidup.  

Dalam praktek klinik sangat penting untuk membedakan dua gejala utama, 

yaitu: 1. Nyeri cervical tanpa adanya nyeri radikuler dan defisit neurologis, 2.Nyeri 

cervical yang diikuti dengan nyeri radiculer dan deficite neurologis.Untuk gejala 

utama dan kedua sangatlah besar kemungkinan ditemukan adanya kelainan organik di 

cervical. Pada nyeri cervical tanpa adanya nyeri radiculer atau deficite neurologist 

kadang tidak jelas adanya keterlibatan radix cervical dan tidak jelas batasan kriteria 

diagnostikyang akan dilakukan.  
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BAB III 

PELAKSANAAN STUDY KASUS 

 

 

Pasien bernama Tn. Kadar,  Umur 84 tahun,  jenis kelamin laki-laki, alamat 

Blora, Agama Islam, Pekerjaan pasien pensiunan PNS dengan diagnosa Cervical 

root syndrome. Pasien merasakan nyeri pada leher dan kaku pada pundak sebelah 

kanan. Dari pemeriksaan didapatkan hasil keaadaan umum pasien baik, pasien 

datang dengan kepala miring ke samping kanan, bahu kanan dan kiri asimetris, 

raut wajah seperti menahan sakit. Pasien dianjurkan saat tidur supaya tidak 

menggunakan bantal yang terlalu tebal dan keras, Pasien disarankan untuk 

memakai collar brace dengan tujuan untuk memfiksasi leher supaya tetap pada 

posisi anatomis dan terhindar dari gerakan leher yang secara spontan/langsung 

Flexi-Exstensi dan Melarang pasien untuk menggerakan leher secara spontan. 

Modalitas yang diberikan pada kasus ini yaitu dengan menggunakan Infra 

red (ir), Tens dan Terapi latihan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

Hasil penelitian dapat disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut: 

1.  Evaluasi Derajat Nyeri Dengan Skala VAS 

Tabel  Evaluasi Derajat Nyeri Dengan Skala VAS 

No Keterangan 

Terap
i 1 tgl. 
3-1-
13 

Terap
i 2 tgl. 
4-1-
13 

Terap
i 3 tgl. 
7-1-
13 

Terap
i 4 tgl. 
9-1-
13 

Terap
i 5 tgl. 
10-1-
13 

Terap
i 6 tgl. 
14-1-
13 

 
Nyeri diam pada 
posisi tidur 
terlantang 

0 0 0 0 0 0 

 

Nyeri tekan pada 
otot trapezius dan 
otot sternoclei-
domastoideus 

4 3 3 3 3 2 

 

Nyeri gerak setelah 
digerakan Flexi–
Exstensi, Lateral 
Flexi –kanan dan 
Siderotasi kanan – 
kiri. 

7 7 5 4 2 2 

 

2.  Hasil Evaluasi Lingkup Gerak Sendi Pasif Leher 

Tabel  Evaluasi Lingkup Gerak Sendi Pasif Leher 

Gerakan T1 T2 T3 T4 T5 T6 
Flexi 

25°-0°-25° 25°-0°-25° 30°-0°-25° 30°-0°-30° 30°-0°-30° 30°-0°-30° 
Ekstensi 

Lateral flexi 30°-0°-30° 30°-0°-30° 30°-0°-30° 35°-0°-35° 35°-0°-35° 35°-0°-35° 

Rotasi 45°-0°-30° 45°-0°-30° 45°-0°-30° 45°-0°-30° 45°-0°-40° 45°-0°-40° 
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3. Hasil Evaluasi Spasme Otot dengan Palpasi 

Tabel Evaluasi Spasme Otot dengan Palpasi 

No Otot-otot Hasil Pengukuran 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 

 

m. sternocleido-
mastoideus, m. 
levator scapulae, m. 
extensor leher, m. 
upper trapezius, m. 
rhomboideus 
major,dan m. 
rhomboideus minor 

Ada Ada Ber-
kurang 

Ber-
kuran
g 

Tidak 
ada 

Tidak 
ada 

 

B. Pembahasan 

1. InfraRed (IR), Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) dan 

Terapi Latihan dapat mengurangi nyeri. 

Infra red yang di berikan pada kasus cervical root syndrome dapat 

mengurangi nyeri. Hal itu disebabkan karena dengan radiasi sinar infra merah 

dapat menaikan suhu atau temperatur jaringan. MenurutHukum Varit Hoff 

menyatakan bahwa perubahan kimia dapat dipercepatoleh adanya panas. Dengan 

demikian, pemanasan jaringan akan mempercepatperubahan kimia yaitu proses 

metabolisme.Supply O2 dan sari-sari makanan akanmeningkat sehingga 

kebutuhan jaringan akan O2 dan sari makanan akan cepatterpenuhisehingga 

dengan hal ini akan terjadi oleh karena pemanasan akan mengaktifkan glandula 

gudoifera (kelenjar keringat) di daerah jaringan yang diberikan penyinaran atau 

pemanasan sehingga dengan demikian akan meningkatkan pembuangan sisa-sisa 

metabolisme melalui keringatotomatis nyeri dapat berkurang (Sujatno, 1998). 
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Modalitas fisioterapi berupa Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation 

(TENS) dimana menggunakan energi listrik untuk merangsang sistem saraf 

melalui permukaan kulit dalam hubungannya dengan modulasi nyeri. Pemberian 

TENS pada kasus cervical root syndrome ini bertujuan untuk mengurangi nyeri 

melalui mekanisme segmental. TENS akan menghasilkan efek analgesia dengan 

jalan mengaktivasi serabut A beta yang akan menginhibisi neuron nosiseptif di 

cornu dorsalis medula spinalis, yang mengacu pada teori gerbang control (Gate 

Control Theory) bahwa gerbang terdiri dari sel internunsia yang bersifat inhibisi 

yang dikenal sebagai substansia gelatinosa dan yang terletak  di cornu posterior 

dan sel T yang merelai informasi dari pusat yang lebih tinggi. Impuls dari serabut 

aferen berdiameter besar akan menutup gerbang dan membloking transmisi 

impuls dari serabut aferen nosiseptor sehingga nyeri berkurang (Melzack dan 

Wall, 1965 dikutip Parjoto, 2006). 

Pengaruh Terapi latihan yaitu dapat memberikan efek pengurangan nyeri, 

baik secara langsung maupun memutus siklus nyeri        spasme       nyeri. 

Gerakan yang ringan dan perlahan merangsang propioceptor yang merupakan 

aktivasi dari serabut afferent berdiameter besar. Hal ini akan mengakibatkan 

menutupnya spinal gate (Mardiman,2001). 

 

2. Terapi latihan dapat meningkatkan lingkup gerak sendi 

Pemberian Terapi Latihan pada kasus cervical root syndrome mempunyai 

meningkatkan lingkup gerak sendi. Latihan yang diberikan adalah latihan dengan 

metode hold relax dan streching.  
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Hold relax (HR) merupakan merupakan teknik dari Propioceptive 

Neuromuscular Facilitation (PNF) yang menggunakan kontraksi isometrik secara 

optimal dari kelompok otot antagonis yang memendek diikuti dengan rileksasi 

otot tersebut sampai terjadi penambahan LGS. Hold relax dilakukan bertujuan 

untuk menambah LGS leher.Di dalam prosedur pelaksanaaan hold relax awalnya 

ada gerakan kontraksi isometrik melawan tahanan lalu diikuti dengan relaksasi 

sebagai hasil dari autogenicinhibition dimana tendon golgi akan menghibisi 

ketegangan otot sehingga penguluran (stretch) pada jaringan otot yang mengalami 

pemendekan lebih mudah dilakukan (Mardiman,2001). 

3. Infra Red(IR) dan Terapi Latihan dapat mengurangi spasme. 

Hal itu disebabkan karena dengan penyinaran, relaksasi akan mudah 

dicapai bila jaringan tersebut dalam keadaan hangat. Radiasi sinar infra 

merahdapat menaikan suhu atau temperatur jaringan sehingga dengan demikian 

bisa menghilangkan spasme dan relaksasi pada otot juga meningkatkan 

kemampuan otot untuk berkontraksi. Spasme yang terjadi akibat penumpukan 

asam laktat dan sisa-sisa pembakaran dapat dihilangkan dengan pemberian 

pemanasan, hal ini akan terjadi oleh karena pemanasan akan mengaktifkan  

glandula gudoifera (kelenjar keringat) di daerah jaringan yang diberikan 

penyinaran atau pemanasan sehingga dengan demikian akan meningkatkan 

pembuangan sisa-sisa metabolisme melalui keringat. (Sujatno, 1998).  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Setelah dilakukan terapi atas nama Tn. kadar umur 84 tahun dengan kasus 

cervical root syndrome dengan modalitas  IR,Transcutaneus electrical nerve 

stimulation ( TENS), Terapi Latihan. Di dapatkan hasil: 

1. Pengurangan nyeri gerak dari Tl=7 menjadi T6=2  dan nyeri tekan T1=4 

menjadi T6=2. 

2. Peningkatan LGS yaitu fleksi dan ekstensi T1 = S : 25°- 0°- 25° menjadi 

T6 = S : 30°- 0°- 30,  Laterofleksi dextra dan laterofleksi sinistra T1= F: 

30°- 0°- 30°  menjadi T6= R : F : 35°- 0°- 35°,  Rotasi dextra dan rotasi 

sinistra T1=  R : 45°-0°-30° menjadi  T6= R : 45°- 0°-40°. 

3. Adanya penurunan spasme yaitu spasme T1= masih ada,  T2= masih ada,  

T3= berkurang,  T4= berkurang,  T5= tidak ada dan  T6= tidak ada. 

 

B. Saran 

1. Saran bagi pasien 

Fisioterapi mengajarkan di rumah (home program) seperti saat tidur tidak 

menggunakan bantal yang terlalu tebal dan keras, tidak dibenarkan menggerakan 

leher secara spontan, tidur dengan posisi yang benar yaitu terlentang dan olahraga 

yang teratur. Pada pasien agar selalu memperhatikan anjuran atau larangan tim 

medis yang kiranya mengganggu kesembuhan pasien dan untuk kesembuhan 

melaksanakan program terapi secara intensif sesuai dengan petunjuk yang telah 

diberikan oleh terapis demi keberhasilan suatu terapi. 
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2. Saran bagi fisioterapis 

Fisioterapi dalam memberikan tindakan terapi perlu diawali dengan 

pemerikasaan yang teliti, penegakan diagnosa yang benar, pemilihan modalitas, 

pemberian edukasi yang benar dan mengevaluasi hasil terapi yang rutin agar 

memperoleh hasil terapi yang optimal dan terdokumentasi dengan baik. 

3. Saran bagi masyarakat 

       Ditujukan kepada masyarakat awam, apabila merasakan keluhan nyeri di 

leher sehingga mengalami keterbatasan pada gerakan lehernya lebih baik segera 

mencari pertolongan ke tenaga kesehatan untuk mendapatkan tindakan 

pengobatan yang tepat sehingga dapat sembuh tanpa ada gejala sisa. Apabila 

dijumpai keluarga atau orang terdekat mengalami keluhanseperti di atas dapat 

disarankan untuk mencari pertolongan segera ke tenaga kesehatan yang 

profesional. 
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