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ABSTRAK 

 Cervicalgia adalah suatu nyeri yang dirasakan pada daerah servikal 
dimana nyeri yang timbul disebabkan oleh penggunaan secara terus-
menerus dan berlebihan pada otot tersebut, penyebab lain biasanya 
disebabkan karena adanya kerusakan pada struktur tulang, otot, ataupun 
pada facet joint. 

Prevalensi nyeri servikal di Indonesia setiap tahunnya terus 
bertambah sekitar 16,6% populasi dewasa mengeluhkan rasa tidak enak 
dibagian servikal, bahkan 0,6% bermula dari rasa tidak enak di servikal 
menjadi nyeri servikal yang berat. Insiden nyeri servikal meningkat dengan 
bertambahnya usia, dimana lebih sering didapatkan pada wanita dari pada 
laki-laki dengan perbandingan 1,67:1. 

Tujuan dari penatalaksanaan pasien yang mengalami cervicalgia 
adalah untuk edukasi pasien, pengendalian rasa sakit, memperbaiki fungsi 
sendi yang terserang dan menghambat penyakit supaya tidak menjadi 
lebih parah. Cervicalgia dengan penanganan konservatif bisa dilakukan 
oleh fisioterapis, banyak teknik fisioterapi yang digunakan untuk 
mengatasi keluhan - keluhan yang diderita pasien akibat adanya penyakit 
ini, dan salah satu teknik yang digunakan adalah terapi latihan dengan 
metode PNF (Propioceptive Neuromuscular Facilitation). Pada penderita 
cervicalgia biasanya mengeluhkan nyeri, dan jika tidak dilakukan tindakan 
pengobatan secara langsung bisa mengakibatkan komplikasi seperti saraf 
kejepit, kelemahan otot, atropi otot, penurunan luas gerak sendi. Jika 
semua itu terjadi tidak menutup kemungkinan aktivitas fungsional juga 
akan terganggu. 

Teknik PNF bisa diberikan untuk mengatasi permasalahan yang 
ditimbulkan oleh penyakit cervicalgia karena efek dari terapi latihan PNF 
antara lain: mengurangi nyeri, mempertahankan dan meningkatkan 
kekuatan otot, menambah luas gerak sendi. 

 
 

Kata kunci : Cervicalgia, PNF, luas gerak sendi,  kekuatan otot. 
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