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ABSTRAK 

Latar Belakang: Carpal Tunnel Syndrome adalah suatu sindrom yang timbul karena n. 

medianus terjepit di dalam tunnel (terowongan) akibat pembengkakan atau penekanan oleh 

tumor. Permasalahan yang timbul pada CTS ini adalah nyeri dan paresthesia. 

Tujuan Penelitian: untuk mengetahui pengaruh penambahan manipulasi saraf medianus pada 

infra red terhadap penurunan nyeri CTS. 

Metode Penelitian: quasi experimental dan menggunakan pendekatan metode penelitian single-

case research serta desain yang digunakan adalah A-B-A Design. Responden yang diteliti 

berjumlah dua orang, yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Hasil penelitian ini  

‘dengan eksperimen dianalisa dengan Single-Case Research, kemudian data dianalisa 

menggunakan statistik deskriptif menggunakan grafik garis sebagai suatu gambaran dari 

pelaksanaan dan hasil eksperimen. 

Hasil penelitian: single-case research dengan menggunakan A-B-A Design, fase Baseline 1 

selama 7 hari awal, fase Treatment selama 7 hari, dan fase Baseline 2 selama 7 hari akhir/ follow 

up. menunjukkan adanya perbedaan, dimana pasien yang diberi Penambahan Mobilisasi Saraf 

Medianus pada Infra Red mengalami penurunan nyeri yang signifikan dengan nilai Visual 

Analog Scale rata-rata sebesar 6,9 , sedangkan pasien yang hanya diberi Infra Red mengalami 

sedikit penurunan dengan nilai Visual Analog Scale rata-rata 6,6. 

Kesimpulan: Penambahan mobilisasi saraf medianus pada infra red terbukti dapat menurunkan 

nyeri pada CTS dari pada hanya diberi Infra Red. 

Kata Kunci : Mobilisasi saraf medianus, Infra Red, Carpal Tunnel Syndrome. 
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PENDAHULUAN 

Carpal Tunnel Syndrome adalah suatu sindrom yang timbul karena n. medianus terjepit 

di dalam tunnel (terowongan) akibat pembengkakan atau penekanan oleh tumor (Rahardjo, 

1987). Sindrom terowongan karpal terjadi apabila fungsi dari n. medianus terganggu oleh karena 

adanya kenaikan tekanan di dalam kompartimen yang sempit dan dibatasi oleh tulang – tulang 

karpal serta ligamentum carpi transversum yang kaku. Penyebab kenaikan tekanan tersebut 

adalah adanya tenosynovilitis di salah satu atau lebih tendo dari otot fleksor, adanya perpindahan 

salah satu atau lebih dari carpalia, trauma, dan arthritis pada pergelangan tangan (Loghum, 

1994). 

Angka kejadian pada kasus Carpal Tunnel Syndrome (CTS) di Amerika Serikat tercatat 

sekitar tiga koma tujuh persen (3,7%) dari populasi umum. National Health Interview Study 

(NIHS) memperkirakan prevalensi Carpal Tunnel Syndrome yaitu 3% terjadi pada wanita dan 

2% terjadi pada laki – laki dengan prevalensi tertinggi pada wanita tua usia lebih dari 55 tahun, 

biasanya antara 40 – 60 tahun (Bahrudin, 2005). 

Modalitas fisioterapi yang dapat digunakan pada kasus Carpal Tunnel Syndrome adalah 

Infra Red (IR), Ultra Sound (US), pemasangan Splint, traksi, mobilisasi saraf dan pemasangan 

tapping. Namun pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan modalitas fisioterapi berupa 

penambahan mobilisasi saraf medianus pada infra red. Neural Mobilization (Mobilisasi Saraf) 

adalah teknik manipulatif dimana jaringan saraf digerakkan dan diulurkan baik gerakan yang 

relatif terhadap jaringan interface di sekitarnya (Ashok, 2011; Nurfitriyah, 2013). Prinsip dasar 

dari mobilisasi saraf tersebut adalah penguluran pada jaringan saraf. Hal ini akan mempengaruhi 

dinamika pembuluh darah, meningkatkan kerja sistem transportasi aksonal dan jaringan ikat, 

meningkatkan aliran darah ke jaringan saraf, restorasi mekanika normal dari jaringan ikat 

sehingga dapat mengurangi kemungkinan saraf yang terperangkap dalam jaringan ikat sekitarnya 

serta meningkatkan proses intraneural oleh perubahan tekanan dalam sistem saraf dan 

penyebaran dari edema intraneural (Bahrudin, 2005). 

Oleh karena itu, peneliti mengambil judul  tentang penambahan mobilisasi saraf 

medianus setelah diberikan sinar Infra Red terhadap kasus Carpal Tunnel Syndrome. 

TUJUAN 

Mengetahui apakah ada pengaruh penambahan mobilisasi saraf medianus setelah 

diberikan sinar Infra Red terhadap penurunan nyeri Carpal Tunnel Syndrome di RSUD. DR. 



Moewardi Surakarta dan untuk engetahui apakah ada pengaruh Infra Red terhadap penurunan 

nyeri Carpal Tunnel Syndrome di RSUD. DR. Moewardi Surakarta. 

METODE 

Penelitian yang dilaksanakan pada bulan Mei 2014 di rumah masing – masing responden 

yang menggunakan pasien rawat jalan di RSUD. DR. Moewardi Surakarta dengan jumlah 

responden sebanyak 2 responden dengan karakteristik yang sesuai dengan kriteria penelitian. 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah quasi experimental dan menggunakan pendekatan metode 

penelitian single-case research serta desain yang digunakan adalah desain A-B-A, dengan 

ketentuan, A1 adalah kondisi baseline awal sebelum diberi perlakuan. B adalah kondisi 

pemberian treatment, A2 adalah kondisi baseline pengulangan atau follow up setelah pemberian 

intervensi (Horner et al., 2005). 

Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 2 responden. Sampel dibagi menjadi 2 

kelompok, pada kelompok perlakuan 1 responden, sedangkan pada kelompok kontrol terdapat 1 

responden. Sebelum diberikan intervensi kedua kelompok diukur derajad nyerinya menggunakan 

Visual Analog Scale (VAS). Lalu pada kelompok perlakuan diberi intervensi sinar Infra Red 

dengan penambahan mobilisasi saraf medianus dan pada kelompok kontrol diberikan intervensi 

sinar infra red. Waktu penelitian dilakukan selama 3 minggu (21 hari), pada bulan Mei - Juni 

2014. 7 Hari pertama merupakan Fase Baseline 1, 7 hari selanjutnya fase treatment, dam 7 hari 

terakhir yaitu fase baseline 2 / follow up. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui derajat penurunan nyeri pada penderita CTS, 

dimana alat ukur yang digunakan untuk mengukur nyeri pada penelitian ini yaitu Visual Analog 

Scale (VAS). Berikut adalah tabel karakteristik ke dua responden. 

Tabel 1.1 Karakteristik Responden 

No Nama Usia Jenis 

Kelamin 

Kasus Frekuensi Serangan Intensitas 

Nyeri 

1 Ny. R 43th Perempuan CTS 

dextra 

Dalam 1 minggu bisa 2 - 3 kali serangan. 5,8 

2 Ny. N 50th Perempuan CTS 

dextra 

Dalam 1 minggu bisa 1 – 2 kali serangan. 

Dalam 1 minggu terkadang tidak ada serangan. 

5,5 

 



Setelah dilakukan penelitian selama 21 hari dengan 7 hari fase baseline 1, 7 hari fase treatment, 

dan 7 hari fase baseline 2 didapatkan hasil sebagai berikut ; 

Tabel 1.2 Nilai Visual Analog Scale (VAS) Responden Perlakuan dan Responden Kontrol 

Responden 

Perlakuan 

Frekuensi  Nilai VAS Responden 

Kontrol 

Frekuensi Nilai VAS 

Minggu ke-1 

(Fase Baseline 1) 

3 kali - Hari ke-2 => 7,7 

- Hari ke-5 => 7,8 

- Hari ke-6 => 8,1 

Minggu ke-1 

(Fase Baseline 1) 

2 kali - Hari ke-1 => 6,7 

- Hari ke-4 => 6,5 

Minggu ke-2 

(Fase Treatment) 

2 kali - Hari ke-9   => 7,5 

- Hari ke-13 => 5,8 

Minggu ke-2 

(Fase Treatment) 

2 kali - Hari ke-8   => 6,8 

- Hari ke-12 => 6,8 

Minggu ke-3 

(Fase Baseline 2) 

2 kali - Hari ke-17 => 5,4 

- Hari ke-19 => 5,9 

Minggu ke-3 

(Fase Baseline 2) 

2 kali - Hari ke-17 => 6,7 

- Hari ke-20 => 6,4 

Berdasarkan tabel 4.2 hasil pengukuran nyeri responden perlakuan menggunakan VAS di 

atas, peneliti memperoleh hasil sebagai berikut. Pada fase baseline 1 (minggu ke-1 sebelum 

treatment) responden perlakuan merasakan nyeri sebanyak 3 kali. Nyeri pertama terjadi pada 

hari ke-2 dengan nilai VAS sebesar 7,7. Kemudian nyeri ke-2 pada hari ke-5 menunjukkan 

peningkatan sebesar 7,8. Serta pada nyeri ke-3 terjadi pada hari ke-6 mengalami peningkatan 

derajat nyeri kembali yaitu mencapai 8,1. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada 

fase ini terjadi kenaikan intensitas nyeri yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan nyeri 

pertama. Hal ini disebabkan oleh karena adanya peningkatan aktifitas sehari-hari responden yang 

melibatkan pergelangan tangan sehingga terjadi penekanan pada n. medianus dan mengakibatkan 

nyeri. 

Pada minggu ke-2 yaitu pada fase treatment hari ke-8 responden perlakuan tidak 

mengalami serangan dikarenakan telah diberikan treatment berupa penambahan mobilisasi saraf 

medianus pada Infra Red. Disamping itu juga aktifitas responden sedikit berkurang sehingga 

nyeri tidak timbul pada hari ke-8. Namun pada hari ke-9, responden mengalami serangan 



pertama pada minggu ke-2 tetapi terjadi penurunan nyeri pada seragan kali ini menjadi 7,5. 

Kemudian pad hari ke- 10, 11, 12 responden mulai merasakan kenyamanan saat beristirahat di 

malam hari. Responden tidak lagi terbangun pada malam hari dikarenakan nyeri. Lalu nyeri 

kembali menyerang pada hari ke-13, namun pada kali ini responden mengalami penurunan nyeri 

yang signifikan yaitu sebesar 5,8. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada fase ini 

terjadi penurunan intensitas nyeri yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan serangan 

pertama pada minggu ke-2. 

Fase selanjutnya yaitu fase baseline 2 (follow up) yang dilaksanakan pada minggu ke-3. 

Pada fase ini responden sudah tidak diberikan treatment, tetapi hanya dilakukan kontroling nyeri 

pada setiap harinya selama 7 hari. Responden perlakuan merasakan nyeri pergelangan tangan 

sebanyak 2 kali. Nyeri pertama terjadi pada hari ke-17 dan mengalami penurunan nilai VAS 

sebesar 5,4. Kemudian nyeri ke-2 terjadi pada hari ke-19 dan mengalami sedikit kenaikan derajat 

nyeri sebesar 5,9. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada fase ini terjadi 

penurunan intensitas nyeri yang sangat signifikan pada hari ke-17 jika dibandingkan dengan 

serangan yang terjadi pada fase treatment. Namun pada hari ke-19 terjadi kenaikan intensitas 

nyeri jika dibandingkan dengan serangan pertama pada minggu ke-3 (fase baseline 2). 

Berdasarkan tabel 4.2 hasil pengukuran nyeri menggunakan VAS responden kontrol di 

atas, peneliti memperoleh hasil sebagai berikut. Pada fase baseline 1 (minggu ke-1 sebelum 

treatment) responden merasakan nyeri sebanyak 2 kali. Nyeri pertama terjadi pada hari ke-1 

dengan nilai VAS sebesar 6,7. Kemudian nyeri ke-2 terjadi pada hari ke-4 menunjukkan 

penurunan derajat nyeri sebesar 6,5. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada fase 

ini terjadi penurunan intensitas nyeri jika dibandingkan dengan nyeri pertama pada fase baseline 

1. 



Pada minggu ke-2 yaitu fase treatment responden kontrol merasakan nyeri sebanyak 2 

kali. Nyeri pertama terjadi pada hari ke-8 dan terjadi penurunan nyeri menjadi 6,8. Kemudian 

serangan ke-2 terjadi pada hari ke-12 yaitu 6,8. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

pada fase ini tidak terjadi penurunan maupun kenaikan intensitas nyeri. 

Fase selanjutnya yaitu fase baseline 2 (follow up) yang dilaksanakan pada minggu ke-3. 

Pada fase ini peneliti sudah tidak memberikan treatment lagi namun intensitas nyerinya masih 

tetap diukur. Pada fase ini, responden kontrol merasakan nyeri sebanyak 2 kali. Pertama kali 

nyeri terjadi pada hari ke-17 dengan nilai VAS 6,7. Kemudian nyeri ke-2 terjadi pada hari ke-20 

yaitu 6,4. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa intensitas nyerinya mengalami penurunan 

namun jika dilihat hasil intensitas nyeri dari awal terjadinya nyeri hingga akhir nyeri, intensitas 

nyerinya berubah-ubah/ dinamis. 

Berikut adalah grafik perbandingan distribusi data nilai VAS pada responden perlakuan 

dan responden kontrol mulai dari fase base line 1, treatment dan fase base line 2. 

Grafik 4.12. Perbandingan Distribusi Data Nilai VAS Responden Perlakuan dengan 

Responden Kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik di atas menunjukkan bahwa responden dengan perlakuan infra red dengan 

penambahan mobilisasi saraf menunjukkan hasil bahwa pada fase baseline 1 (hari ke-1 sampai 

dengan hari ke 7) tidak mengalami penurunan nyeri melainkan mengalami peningkatan intensitas 



nyeri. Namun pada fase treatment  hari ke-8 sampai hari ke 14 dengan dosis 1 kali sehari dalam 1 

minggu menunjukkan adanya sedikit penurunan intensitas nyeri. Kemudian pada fase baseline 2 

(hari ke- 15 s/d hari ke-21) menunjukkan sedikit penurunan nyeri dan pada hari ke-19 intensitas 

nyeri sedikit meningkat kembali oleh karena aktifitas yang dilakukan responden. Sedangkan 

pada responden kontrol yang diberikan sinar infra red dengan dosis 1 kali sehari dalam 1 minggu 

didapatkan hasil bahwa pada tiap fase mengalami sedikit penurunan dan peningkatan intensitas 

nyeri. 

KESIMPULAN 

1. Penambahan mobilisasi saraf medianus pada Infra Red dapat menurunkan derajat nyeri pada 

Carpal Tunnel Syndrome 

2. Adanya perbedaan hasil responden yang diberi penambahan mobilisasi saraf medianus pada 

Infra Red dengan responden yang hanya diberi Infra Red terhadap penurunan derajat nyeri 

Carpal Tunnel Syndrome. 

SARAN 

Untuk melakukan program penambahan mobilisasi saraf medianus pada Infra Red agar 

nyeri Carpal Tunnel Syndrome dapat menurun dan untuk peneliti lain yang akan melanjutkan 

penelitian ini disarankan menggunakan responden yang lebih banyak, waktu yang lebih panjang 

dan usia responden tidak terpaut jauh, serta bisa menggunakan metode Single-Case Research 

atau yang lainnya, karena memiliki kelemahan dan kelebihan sehingga hasilnya dapat dijadikan 

rujukan bagi penelitian, serta dapat digeneralisasi sehingga dapat bermanfaat bagi instansi 

kesehatan, fisioterapis maupun masyarakat pada umumnya. 
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