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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Cervical Root Syndrome merupakan  suatu keadaan yang disebabkan 

oleh iritasi atau penekanan akar saraf servikal oleh penonjolan discus 

invertebralis, gejalanya adalah nyeri leher yang menyebar ke bahu, lengan 

atas atau lengan bawah, parasthesia, dan kelemahan atau spasme otot.(Walter, 

2008). 

Gejala yang biasa ditemukan pada penyakit leher adalah nyeri dan 

kekakuan. Nyeri terasa pada leher itu sendiri, tetapi dapat juga dirujuk ke 

bahu atau tangan. Selalu perlu ditanyakan apakah sikap badan tertentu atau 

gerakan membuat leher semakin nyeri, atau semakin baik, Gejala tersebut 

dapat berupa nyeri, spasme otot dan mengakibatkan keterbatasan gerak pada 

leher. Fisioterapi sebagai salah satu komponen penyelengaraan 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 (Evelyn, 2005). 

Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada 

individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan 

memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan 

menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, 
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elektroterapeutis dan mekanis) pelatihan fungsi dan komunikasi 

(Permenkes/No 80/2013). 

Fisioterapi pada kasus Cervical Root Syndrome berperan dalam 

mengurangi nyeri dan kekakkuan serta meningkatkan lingkup gerak sendi 

(LGS). Untuk mengangani pasien dengan kondisi tersebut modalitas yang 

digunakan oleh penulis, yaitu: 

1. Terapi Infra Red adalah salah satu jenis terapi dalam bidang ilmu 

kedokteran fisik dan rehabilitasi yang menggunakan gelombang 

elektromagnetik infra merah. Berada diantara spektrum gelombang 

cahaya yang dapat dilihat dengan gelombang microwave, dengan tujuan 

untuk pemanasan struktur muskuloskeletal. 

2. Terapi latihan adalah salah satu modalitas fisioterapi dengan 

menggunakan gerak tubuh baik secara active maupun passive untuk 

pemeliharaan dan perbaikan kekuatan, ketahanan dan kemampuan 

kardiovaskular, mobilitas dan fleksibiltas, rileksasi, koordinasi. 

3. TENS (Transcutaneus Electrical nerve stimulation) merupakan suatu cara 

penggunaan energi listrik guna merangsang sistem saraf melalui 

permukaan kulit yang berfungsi untuk memelihara fisiologis otot dan 

mencegah atrofi otot, modulasi tingkat sensorik, menambah  Range Of 

Motion (ROM ) dan memperlancar peredaran darah. 
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B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah penelitian ini adalah 

1. ApakahInfra Red (IR) dan Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation 

(TENS) dapat mengurangi nyeri pada kondisi Cervical Root Syndrome ? 

2. Apakah Terapi Latihan dapat meningkatkan Lingkup Gerak Sendi (LGS) 

leher pada kondisi Cervical Root Syndrome ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

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 manfaatInfra Red (IR) dan Transcutaneus 

Electrical Nerve Stimulation (TENS) dalam mengurangi nyeri akibat 

Cervical Root Syndrome. 

b. Untuk mengetahui manfaat Terapi Latihan dalam meningkatkan 

Lingkup Gerak Sendi (LGS) leher akibat Cervical Root Syndrome. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi Penulis 

Dapat lebih dalam mempelajari Cervical Root Syndrome sehingga dapat 

menjadi bekal untuk penulis setelah lulus nanti. 

2. Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan informasi yang benar pada pasien, keluarga, 

masyarakat sehingga dapat mengenal dan mengetahui gambaran Cervical 

Root Syndrome dalam pendekatan fisioterapi. 

3. Bagi Pendidikan 

Memberikan informasi ilmiah bagi penelitian mengenai cervical Root 

Syndrome bagi penelitian selanjutnya. 

4. Bagi Instusi Kesehatan 

Memberikan informasi obyektif mengenai Cervical Root Syndrome kepada 

tenaga medis, baik yang bekerja di puskesmas maupun rumah sakit. 

5. Bagi Fisioterapi 

Dapat mengetahui secara mendalam mengenai Cervical Root Syndrome 

dan dapat digunakan dalam pelaksanaan terapi. 


