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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Nyeri leher adalah salah satu keluhan pasien yang banyak saya 

temukan di lapangan, selain nyeri leher pasien juga mengeluhkan adanya rasa 

nyeri yang  merambat ke daerah bahu dan tangan. Cervical Root Syndrome 

(CRS) merupakan  kumpulan gejala yang sangat menggangu aktifitas pasien, 

sehingga penangganannya yang tepat sangat diperlukan oleh pasien 

(Mahadewa, 2013). Seperti halnya di dalam hadist yang berbunyi : 

للاهِ))    أََصابَفَإهَذاَدَواٌء، َوَجلََّعزَّ َواءِ  اَءالدَّ لِ  بهإهْذنهَرأَ،الدَّ  ((َداءِ  لهك 

 Artinya : 

 “Setiap penyakit pasti memiliki obatnya. Bila obat sesuai dengan 

penyakitnya maka dia akan sembuh dengan dengan seizin Allah SWT.” 

(HR.Muslim). 

Banyak dikalangan manusia yang sangat takut terjangkit penyakit, 

bahwasanya setiap Allah SWT menurunkan sakit padanya dosanya 

berkurang, dan Allah SWT pun tak akan memberikan penyakit pada 

hambanya tanpa ada obat penyembuhnya. Nyeri leher merupakan keluhan 

yang sangat umum, dimana 70% populasi pasti pernah mengalami nyeri 

leher. Sehingga nyeri leher merupakan kasus muskuloskeletal terbesar kedua 

setelah nyeri punggung bawah atau Low Back Pain (Grand, 2006). Cervical 

Root Syndrome sendiri adalah suatu  keluhan yang  termasuk dalam salah satu 
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kasus Neuromuskuler. Cervical Root Syndrome banyak disebabkan 

dari berbagai faktor diantaranya postur tubuh yang kurang baik sepertihalnya 

aktivitas duduk yang terlalu lama, posisi tidur yang kurang tepat, pembebanan 

dikepalanya yang berlebihan dan sebagainya. Timbulnya nyeri pada cervical 

dapat menyebabkan keterbatasan luas gerak sendi pada daerah yang 

bersangkutan dan akan mempengaruhi dalam aktivitas sehari-hari (McKenzie 

and Kubey, C, 2006) Permasalahan yang timbul pada pasien Cervical Root 

Syndrome adalah  nyeri di sekitar  leher  yang  menjalar sampai kelengan kiri, 

adanya penurunan kekuatan otot leher dan adanya penurunan ROM leher 

yang mengakibatkan turunya aktifitas fungsional pasien. Fisioterapi adalah 

tenaga kesehatan memiliki peran penting pada penurunan nyeri, dan 

peningkata kekuatan kekuatan otot serta peningkatan ROM yang akan di 

evaluasi dengan Neck Disability Indeks (NDI). 

Fisioterapi memiliki modalitas yang dapat membantu megurangi 

problematika Cervical Root Syndrome (CRS) dengan menggunakan 

Trancutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) dan Massage. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Dari  latar  belakang  masalah maka didapatkan rumusan masalah 

pada karya tulis ilmiah ini : 

1. Apakah  penggunaan Trancutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) 

dan massage dapat mengurangi nyeri pada kasus Cervical Root 

Syndrome? 
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2. Apakah  penggunaan Trancutaneus Elestrical Nerve Stimulation (TENS) 

dan Massage dapat meningkatankan ROM pada kasus Cervical Root 

Syndrome ? 

3. Apakah  adanya  peningkatan  aktifitas  fungsional  setelah  diukur  

dengan menggunakan Neck Disability Indeks (NDI) ? 

 

C. Tujuan Penulisan   

1. Tujuan Umum 

Guna untuk  meningkatkan  ilmu pengetahuan,  dan  kemampuan 

dalam penanganan kasus Cervical Root Syndrome. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui  manfaat Trancutaneus Electrical Nerve 

Stimulation (TENS) dan Massage dapat mengurangi nyeri pada kasus 

Cervical Root Syndrome.  

b. Untuk mengetahui manfaat Trancutaneus Electrical Nerve Stimulation 

dan Massage dapat meningkatkan ROM pada kasus Cervical Root 

Syndrome. 

c. Untuk mengetahui evaluasi akhir aktifitas Fungsional dengan 

menggunakan Neck Disability Indeks (NDI). 
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D. Manfaat 

1. Manfaat bagi penulis 

a. Menambah pengetahuan dan pemahaman terkait dengan modalitas 

Trancutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) dan Massage pada 

kasus Cervical Root Syndrome. 

b. Mengetahui manfaat Trancutaneus Electrical Nerve Stimulation dan 

Massage pada pengurangan nyeri, peningkatan ROM yang dapat 

meningkatan aktifitas fungsional. 

2. Manfaat bagi masyarakat Umum 

Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan kasus Cervical 

Root Syndrome dan pendekatan terhadap fisioterapi. 

3. Manfaat bagi pendidikan 

Diharapkan  karya tulis  ini dapat  bermanfaat  bagi dunia pendidikan, 

untuk penambahan ilmu tetang Cervical Root Syndrome. 

 


