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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum Nyeri 

2.1.1 Definisi  

Nyeri adalah suatu mekanisme pertahanan bagi tubuh yang timbul 

bila mana jaringan sedang dirusak yang menyebabkan individu tersebut 

bereaksi dengan cara memindahkan stimulus nyeri (Guyton & Hall, 2008 

dalam Saifullah, 2015). Nyeri menurut Rospond (2008) merupakan sensasi 

yang penting bagi tubuh. Sensasi penglihatan, pendengaran, bau, rasa, 

sentuhan, dan nyeri merupakan hasil stimulasi reseptor sensorik, provokasi 

saraf-saraf sensorik nyeri menghasilkan reaksi ketidaknyamanan, distress, 

atau menderita. Menurut Handayani (2015) nyeri adalah kejadian yang 

tidak menyenangkan, mengubah gaya hidup dan kesejahteraan individu. 

Menurut Andarmoyo (2013) nyeri adalah ketidaknyamanan yang 

dapat disebabkan oleh efek dari penyakit-penyakit tertentu atau akibat 

cedera. Sedangkan menurut Kozier & Erb dalam Nurrahman (2009) 

mengatakan bahwa nyeri adalah sensasi yang tidak menyenangkan dan 

sangat individual yang tidak dapat dibagi dengan orang lain.  

2.1.2 Etiologi  

Nyeri dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu trauma, mekanik, 

thermos, elektrik, neoplasma (jinak dan ganas), peradangan (inflamasi), 

gangguan sirkulasi darah dan kelainan pembuluh darah serta yang terakhir 

adalah trauma psikologis (Handayani, 2015). 
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2.1.3 Klasifikasi  

Klasifikasi nyeri berdasarkan beberapa hal adalah sebagai berikut : 

1. Nyeri berdasarkan tempatnya 

Menurut Irman (2007) dalam Handayani (2015) dibagi menjadi : 

a. Pheriperal pain 

Merupakan nyeri yang terasa pada permukaan tubuh. Nyeri 

ini termasuk nyeri pada kulit dan permukaan kulit. Stimulus yang 

efektif untuk menimbulkan nyeri dikulit dapat berupa rangsangan 

mekanis, suhu, kimiawi, atau listrik. Apabila hanya kulit yang 

terlibat, nyeri sering dirasakan sebagai menyengat, tajam, meringis, 

atau seperti terbakar. 

b. Deep pain 

Merupakan nyeri yang terasa pada permukaan tubuh yang 

lebih dalam (nyeri somatik) atau pada organ tubuh visceral. Nyeri 

somatis mengacu pada nyeri yang berasal dari otot, tendon, 

ligament, tulang, sendi dan arteri. Struktur-struktur ini memiliki 

lebih sedikit reseptor nyeri sehingga lokalisasi sering tidal jelas. 

c. Reffered pain 

Merupakan nyeri dalam yang disebabkan karena penyakit 

organ/ struktur dalam tubuh yang ditransmisikan ke bagian tubuh di 

daerah yang berbeda bukan dari daerah asalnya misalnya, nyeri 

pada lengan kiri atau rahang berkaitan dengan iskemia jantung atau 

serangan jantung. 
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d. Central pain 

Merupakan nyeri yang didahului atau disebabkan oleh lesi 

atau disfungsi primer pada sistem saraf pusat seperti spinal cord, 

batang otak, thalamus, dan lain-lain. 

2. Nyeri berdasarkan sifatnya 

Meliala (2007) dalam Handayani (2015) menyebutkan bahwa 

nyeri ini digolongkan menjadi tiga, yaitu : 

a. Incidental pain 

Merupakan nyeri yang timbul sewaktu-waktu lalu 

menghilang. Nyeri ini biasanya sering terjadi pada pasien yang 

mengalami kanker tulang. 

b. Steady pain 

Merupakan nyeri yang timbul dan menetap serta dirasakan 

dalam jangka waktu yang lama. Pada distensi renal kapsul dan 

iskemik ginjal akut merupakan salah satu jenis. 

c. Proximal pain 

Merupakan nyeri yang dirasakan berintensitas tinggi dan 

kuat sekali. Nyeri tersebut biasanya menetap selama kurang lebih 

10-15 menit, lalu menghilang kemudian timbul lagi. 

3. Nyeri berdasarkan ringan beratnya 

Nyeri ini dibagi ke dalam tiga bagian (Wartonah, 2005 dalam 

Handayani 2015) sebagai berikut : 
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a. Nyeri ringan 

Merupakan nyeri yang timbul dengan intensitas ringan. 

Nyeri ringan biasanya pasien secara obyektif dapat berkomunikasi 

dengan baik. 

b. Nyeri sedang 

Merupakan nyeri yang timbul dengan intensitas yang 

sedang. Nyeri sedang secara obyektif pasien mendesis, 

menyeringai, dapat menunjukkan lokasi nyeri dan 

mendiskripsikannya, dapat mengikuti perintah dengan baik. 

c. Nyeri berat 

Merupakan nyeri yang timbul dengan intensitas berat. Nyeri 

berat secara obyektif pasien terkadang tidak dapat mengikuti 

perintah tapi masih respon terhadap tindakan, dapat menunjukkan 

lokasi nyeri, tidak dapat mendiskripsikannya, tidak dapat diatasi 

dengan alih posisi nafas panjang. 

4. Nyeri berdasarkan waktu serangan 

a. Nyeri akut 

Merupakan nyeri yang mereda setelah dilakukan intervensi 

dan penyembuhan. Awitan nyeri akut biasanya mendadak dan 

berkaitan dengan masalah spesifik yang memicu individu untuk 

segera bertindak menghilangkan nyeri. Nyeri berlangsung singkat 

(kurang dari 6 bulan) dan menghilang apabila faktor internal dan 

eksternal yang merangsang reseptor nyeri dihilangkan. Durasi nyeri 

akut berkaitan dengan faktor penyebabnya dan umumnya dapat 

diperkirakan (Asmadi, 2008). 
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b. Nyeri kronis 

Merupakan nyeri yang berlangsung terus menerus selama 6 

bulan atau lebih. Nyeri ini berlangsung diluar waktu penyembuhan 

yang diperkirakan dan sering tidak dapat dikaitkan dengan 

penyebab atau cedera spesifik. Nyeri kronis ini berbeda dengan 

nyeri akut dan menunjukkan masalah baru, nyeri ini sering 

mempengaruhi semua aspek kehidupan penderitanya dan 

menimbulkan distress, kegalauan emosi dan mengganggu fungsi 

fisik dan sosial (Potter & Perry, 2005 dalam Handayani, 2015). 

2.1.4 Mekanisme Nyeri 

Menurut Asmadi (2008) Ada beberapa teori yang menjelaskan 

mekanisme nyeri. Teori tersebut diantaranya : 

1. Teori Spesifik 

Otak menerima informasi mengenai objek eksternal dan 

struktur tubuh melalui saraf sensoris. Saraf sensoris untuk setiap indra 

perasa bersifat spesifik, artinya saraf sensoris dingin hanya dapat 

diransang oleh sensasi dingin. Menurut teori ini, timbulnya sensasi 

nyeri berhubungan dengan pengaktifan ujung-ujjung serabut saraf 

bebas oleh perubahan mekanik, ransangan kimia atau temperature 

yang berlebihan, persepsi nyeri yang dibawa serabut saraf nyeri 

diproyeksikan oleh spinotalamik ke spesifik pusat nyeri di thalamus. 

2. Teori Intensitas 

Nyeri adalah hasil ransangan yang berlebihan pada reseptor. 

Setiap ransangan sensori punya potensi untuk menimbulkan nyeri jika 

intensitasnya cukup kuat. 
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3. Teori gate control 

Teori ini menjelaskan mekanisme transisi nyeri. Kegiatannya 

tergantung pada aktifitas saraf afferen berdiameter besar atau kecil 

yang dapat memengaruhi sel saraf di substansia gelatinosa. Aktivitas 

serat yang berdiameter besar menghambat transmisi yang artinya pintu 

di tutup sedangkan serat saraf yang berdiameter kecil mempermudah 

transmisi yang artinya pintu dibuka. 

2.1.5 Pengukuran Nyeri 

1. Numeric Rating Scale (NRS) 

Skala ini sudah biasa dipergunakan dan tellah divalidasi. Berat 

dan ringannya rasa sakit atau nyeri dibuat menjadi terukur dengan 

mengobyektifkan pendapat subyektif nyeri. Skala numeric dari 0 (nol) 

hingga 10 (sepuluh) (Potter & Perry, 2005 dalam Handayani, 2015). 

Skala 0  : Tanpa nyeri   

Skala 1-3 : Nyeri ringan 

Skala 4-6 : Nyeri sedang   

Skala 7-9 : Nyeri berat  

Skala 10 : Nyeri sangat berat 

 

 

 

Gambar 2.1 Numeric Rating Scale (NRS) 

Sumber :(Potter& Perry, 2005 dalam Handayani, 2015) 

 

 

 



17 
 

17 
 

2. Visual Analog Scale (VAS) 

Skala sejenis yang merupakan garis lurus, tanpa angka. Bisa 

bebas mengekspresikan nyeri, ke arah kiri menuju tidak sakit, arah 

kanan sakit tak tertahankan, dengan tengah kira-kira nyeri sedang 

(Potter & Perry, 2005 dalam Handayani, 2015). 

 

 

 

Gambar 2.2Visual Analog Scale (VAS) 

Sumber :(Potter& Perry, 2005 dalam Handayani, 2015) 

 

3. Verbal Rating Scale (VRS) 

Skala ini untuk menggambarkan rasa nyeri, efektif untuk 

menilai nyeri akut, dianggap sederhana dan mudah dimengerti, ranking 

nyerinya dimulai dari tidak nyeri sampai nyeri yang tidak tertahankan 

(Khoirunnisa & Novitasari, 2015). 

 

 

 

Gambar 2.3Verbal Rating Scale (VRS) 

Sumber :(Khoirunnisa& Novitasari, 2015) 

 

4. Skala Wajah dan Barker 

Skala nyeri enam wajah dengan eskpresi yang berbeda, 

menampilkan wajah bahagia hingga wajah sedih. Digunakan untuk 

mengekspresikan rasa nyeri pada anak mulai usia 3 (tiga) tahun (Potter 

& Perry, 2005 dalam Handayani, 2015). 
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Gambar 2.4 Skala Wajah dan Barker 

Sumber :(Potter& Perry, 2005 dalam Handayani, 2015) 

 

2.2  Tinjauan Umum Myofascial Trigger Point 

2.2.1 Definisi  

Myofascial trigger point adalah sebuah spot kecil yang hiperiritasi, 

memusat, yang timbul didalam taut band otot skeletal yang mengalami 

cidera atau beban kerja yang berlebihan dan terus menerus (statis). 

Sindroma ini dicirikan dengan adanya spasme otot, tenderness, kekakuan, 

keterbatasan gerak, dan sering pula timbul disfungsi autonom pada area 

yang dipengaruhi (Tanifia, 2015). Sedangkan menurut Anggraeni (2013) 

myofasial trigger pointadalah kerusakan  yang terjadi pada fasia otot yang 

menimbulkan nyeri. 

Menurut Fatmawati (2013) myofasial trigger point syndrome 

merupakan kumpulan titik picu nyeri yang terdapat pada otot –otot 

(musculoskeletal). Sedangkan Atdmaja (2016) menyebutkan bahwa 

myofasial trigger point adalah nyeri akut maupun kronis dari otot ataupun 

fascia yang menegang akan bisa mempengaruhi sensorik, motorik dan 

otonom, nyeri myofasial ini bersifat aktif atau laten. 

Menurut Hsieh et al (2014) mengatakan dalam salah satu 

penelitiannya bahwa myofasial trigger point (MTrPS) merupakan sumber 

nyeri musculoskeletal, yang didefinisikan sebagai hiperiritable yang 

terdapat pada sebuah taut band  yang menegang dari serat otot-otot 
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rangka.Sedangkan menurut Clay & Pounds dalam Tanifia (2015) 

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan myofascial trigger point 

adalah titik yang ditemukan di nodul di sebuah taut band dari jaringan 

musculoskeletal yang sangat lembut dan mengacu atau menimbulkan 

nyeri. 

2.2.2 Etiologi  

Myofascial trigger point dapat berkembang setelah cedera awal 

pada serat otot. Cedera ini mungkin termasuk kejadian traumatis yang 

nyata atau mikrotrauma berulang pada otot. myofascial trigger point 

menyebabkan rasa sakit dan stres pada otot atau serat otot. Saat stres 

meningkat, otot menjadi lelah dan lebih rentan terhadap aktivasi 

myofascial trigger point tambahan. Bila faktor predisposisi digabungkan 

dengan kejadian stres yang memicu, aktivasi myofascial trigger point 

terjadi. Teori ini dikenal sebagai "teori cedera renang" (Lavelle, Lavelle & 

Smith, 2007). 

Menurut Kannan (2012) myofascial trigger point berhubungan 

dengan nyeri kompresi, sedangkan beberapa penyebab sekaligus faktor 

resikomyofascial trigger point yang disebutkan yaitu, pakaian yang terlalu 

ketat, gangguan sistemik, toksitas alkohol (konsumsi berlebihan), dan 

penyakit inflamasi. Sedangkan menurut Unverzagt, Berglund &Thomas 

(2015) bahwa myofascial trigger point disebabkan oleh pengeluaran 

asetikolin yang terlalu berlebihan dari motor end plate.  

Menurut Wu, Hong & Chou (2015) otot cedera akut dengan beban 

berlebihan dapat mengaktifkan myofascial trigger point. Jika lesi tidak 

dikontrol dengan baik, jaringan parut progresif akan terbentuk dan menjadi 
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lesi kronis. Ini mungkin menjadi penyebab utama degenerasi dan aktivasi 

myofascial trigger point di kemudian hari. 

Menurut Aggraeni (2013) menyebutkan bahwa myofasial trigger 

pointdisebabkan oleh adanya perlengketan pada struktur miofasia. 

Perlengketan tersebut akan berdampak terjadi iskemia lokal karena 

penurunan sirkulasi darah dan kebutuhan akan nutrisi serta hipoksia pada 

area taut band juga menumpuknya sisa metabolisme yang sering disebut 

dengan akumulasi asam laktat. Hipoksia dan iskemia dalam sel otot 

berdampak penurunan PH lokal dan diikuti keluarnya substansi yang 

menstimulasi reseptor nyeri. 

Hardjono dalam Tanifia ( 2015) mengatakan bahwa penyebab 

terjadinya nyeri myofasial trigger point adalah sebagai berikut : 

1. Trauma makro yaitu suatu cidera akut pada otot, tulang dan sendi yang 

akan membentuk trigger point area. 

2. Trauma mikro merupakan akibat lanjutan dari trauma makro yang 

hebat menimbulkan serangan gejala yang jelas dan timbul dengan 

cepat, trauma mikro terjadi secara berulang. 

3. Faktor lain bahwa trigger area dapat ditimbulkan karena akibat dari 

kelelahan otot yang berat, kondisi-kondisi arthrosis, cidera saraf, 

postur yang berat dan masalah neuromuskuloskeletal yang lain seperti 

adanya skoliosis, kifosis dan lordosis. 

Serta proses kerja otot yang berlangsung lama akan 

mengakibatkan fase kompresi dan ketegangan lebih lama dari pada 

rileksasi pada otot, terjadinya suatu keadaan yang melebihi batas 

critical load dan otot tersebut akan mengalami kelelahan otot yang 
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cepat. Trauma pada jaringan baik akut maupun kronis akan 

menimbulkan kejadian yang berurutan yaitu hiperalgesia, spasme otot 

skelet, dan vasokontriksi kapiler. Akibatnya pada jaringan miofasial 

terjadi penumpukan zat-zat nutrisi dan oksigen ke jaringan serta tidak 

dapat dipertahankaannya jarak antar serabut jaringan ikat sehingga 

akan menimbulkan iskemik lokal pada jaringan miofasial, karena 

keadaan iskemia inilah jaringan miofasial akan menegang, sehingga 

akan merangsang substansi p akan menjadi suatu peradangan kronis 

yang menghasilkan zat algogen berupa prostaglandin, bradikinin dan 

histamin yang dapat menimbulkan nyeri. 

2.2.3 Patofisiologi  

Menurut Simons dalam Santoso & Gessal (2014) mengatakan 

bahwa patofisiologi myofasial trigger point terjadi karena disfungsi primer 

ialah adanya peningkatan pelepasan asetilkolin yang tidak normal pada 

motor endplate akibat beban otot yang berlebihan. Kondisi tersebut 

menyebabkan depolarisasi membran post-junctional serat otot secara terus 

menerus sehingga terjadi pelepasan ion kalsium dari retikulum 

sarkoplasma bersamaan dengan pemakaian ion kalsium (yang berikatan 

dengan tropin C) untuk memicu ikatan aktin dan miosin sehingga terjadi 

pemendekan sarkomer yang terus menerus. Berbagai perubahan tersebut 

akan meningkatkan kebutuhaan energi. Disamping itu, kontraksi serat otot 

yang terus menerus menyebabkan penekanan pembuluh darah setempat 

sehingga menurunkan persediaan oksigen dan nutrisi. Adanya peningkatan 

kebutuhan energi pada kondisi melemahnya persediaan energi 

menyebabkan terjadinya krisis energi setempat, hal ini menyebabkan 
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elevasi sensitizing substances seperti bradikinin dan 5-HT yang dapat 

berinteraksi dengan saraf sensorik dan otonom. Selanjutnya pelepasan 

substansi neuroaktif seperti substansi p dan glutamat dapat berperan pada 

pelepasan asetilkolin yang aksesif dari saraf terminal sehingga terjadi 

suatu vicious cycle. 

2.2.4 Klasifikasi  

Myofasial trigger point diklasifikasikan oleh Werenski (2011) 

menjadi dua kategori yaitu aktif dan pasif. Aktif, berhubungan dengan 

keluhan nyeri spontan yang mungkin terjadi saat istirahat atau selama 

bergerak. Pasif, tidak menyebabkan nyeri spontan tapi ditimbulkan oleh 

tekanan manual. Myofasial trigger point dapat berupa primer ataupun 

sekunder. Primer, berkembang secara mandiri dan bukan hasil dari 

aktifitas yang lain. Sekunder, bisa terjadi pada otot antagonis dan otot 

agonis sebagai akibat stres dan tegang otot. 

Menurut Celik & Mutlu (2013) mengatakan dalam penelitiannya 

bahwa  ada perbedaan mendasar  yang dihasilkan oleh dua jenis 

myofascial trigger points aktif dan laten. myofascial trigger points aktif 

(ATrPs) biasanya menghasilkan nyeri dan tenderness. Sebaliknya yang 

myofascial trigger points laten (LTrPs) adalah fokus dari hiperiritabilitas 

pada sebuah taut band dari otot, yang secara klinis terkait dengan respon 

local kedutan, nyeri (LTrPs) banyak ditemukan pada musculoskeletal 

bebas rasa sakit dan dapat diaktifkan dan di konversi ke (AtrPs) dengan 

stimulus yang terus menerus. 
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2.2.5 Manifestasi Klinis  

Menurut International Association  for The Study of Pain 

disebutkan beberapa gambaran gejala pada myofascial trigger point adalah 

sebagai berikut : 

a. Trigger points menimbulkan nyeri saat diransang. 

b. Durasi nyeri bisa sampai jam atau hari 

c. Nyeri yang mendalam ( deep pain), sakit, nyeri bakar, dan kadang-

kadang nyeri dirasakan superficial. 

d. Nyeri dapat menyebar caudal atau cranial. 

e. Intensitas nyeri berhubungan dengan tingkat irirtabilitas. 

Sedangkan menurut Vernon (2009) menyebutkan bahwa untuk 

menentukan sebuah diagnosa myofascial trigger point dengan tiga cara 

yaitu : 

a. Adanya taut band yang ditandakan dengan palpasi (flat palpasi, pincer 

palpasi). 

b. Adanya titik hipersensitif  lokal atau taut band 

c. Adanya sensasi nyeri rujukan di titik hipersensitif lokal taut band 

 

2.3 Tinjauan Umum Myofascial Release 

2.3.1 Definisi  

Menurut Nitsure & Welling (2014) myofasial release merupakan 

bentuk terapi jaringan lunak yang dimaksudkan untuk mengurangi nyeri 

dan meningkatkan mobilitas pada pasien yang menderita sakit kronis, 

dengan menerapkan tekanan dan pemberian pembebasan fasia. 
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Menurut Werenski (2011) menyatakan bahwa penerapan myofasial 

release technique dapat menjadi terapi yang efektif pada kasus nyeri 

myofasial pain, myofasial release berupa control dan focus pada tekanan, 

berperan untuk meregangkan atau memanjangkan struktur miofascia dan 

otot dengan tujuan melepas adhesion, mengurangi nyeri dengan gate 

control nyeri, memulihkan kualitas cairan dari jaringan fasia, mobilitas 

jaringan dan fungsi normal sendi (Riggs & Grant, 2009). 

Menurut Dhillon & Shivali (2015) mengatakan bahwa myofascial 

release merupakan teknik yang digunakan untuk mengurangi tekanan 

dalam fibrosa pada jaringan ikat, tekanan lembut dan mempertahankan 

peregangan, myofascial release diyakini mampu melepas adhesi dan 

elongasi fasia. 

Menurut Mckenney et al dalam Anggreni (2013) myofasial release 

adalah salah satu contoh dari manual terapi yang menggunakan 

peregangan untuk jaringan lunak, tekanan minimal diterapkan pada 

jaringan dan pasien tetap pasif selama treatment, namun tetap dicatat  

bahwa dalam myofasial release terapis  membutuhkan partisipasi pasien 

dalam hal umpan balik, menggunakan kontraksi otot. 

2.3.2 Indikasi Dan Kontra Indikasi  

1. Indikasi  

Menurut Riggs & Grant (2009) kondisi yang boleh diberikan 

terapi myofascial release anatara lain : 

a. Adhesi dan scar tissue dari sprain, strain, luka ringan, kronis 

postural strain. 

b. Fibromyalgia dan myofascial pain 
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c. Myofascitis  

d. Neck pain 

e. Low back pain 

f. Tenosinovitis yang menyebabkan ketegangan pada otot 

2. Kontra indikasi 

Menurut Riggs & Grant (2009) kontraindikasi hanya untuk area 

lokal terbatas pada tubuh daripada kontraindikasi umum menghalangi 

pengobatan apapun adalah sebagai berikut : 

a. Peradangan akut 

b. Klien yang menggunakan terapi anticoagulant 

c. Cellulitis 

d. Varises 

e. Fraktur pada tulang (lokal) 

f. Gejala serangan jantung 

g. Hematoma 

h. Ada riwayat aneurisma 

i. Riwayat diseksi arteri 

j. Hipermobility sendi 

k. Keganasan 

l. Osteomyelitis (infeksi) 

m. Osteoporosis, khususnya di ribs dan vertebra 

n. Rheumatoid arthritis  

o. Oedema berat 

p. Gangguan sensitifitas pada kulit 

q. Strain atau sprain akut. 
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2.3.3 Efek  Yang Ditimbulkan 

Myofascial release merupakan prosedur yang mengkombinasikan 

tekanan manual terhadap bagian otot yang spesifik dan penggunaan 

stretching secara simultan. Penerapan tersebut dapat menjadi terapi yang 

efektif. Aplikasi ini berupa kontrol dan fokus pada tekanan, berperan untuk 

meregangkan atau memanjangkan struktur miofasia dan otot dengan tujuan 

melepas adhesion atau perlengketan, mengurangi nyeri dengan gate 

control theory, memulihkan kualitas cairan pelumas dari jaringan fasia, 

mobilitas jaringan dan fungsi normal sendi (Anggraeni, 2013). 

Menurut Gago dalam Wismita, Putra &Nurmawan (2015) bahwa 

penggunaan myofascial release  mula-mula dapat memberikan efek 

inflamasi baru pada jaringan parut, sehingga vaskularisasi pada jaringan 

tersebut akan meningkat dan terjadi proses perbaikan jaringan pada 

serabut-serabut otot secara normal. 

Menurut Peacock, et al (2014) penelitian tentang myofascial 

release telah terbukti efektif dalam mengurangi rasa sakit karena 

serangkaian respon fisiologi, ada peningkatan pelebaran sistem arteri, 

termasuk pemulihan jaringan lunak, peningkatan nitrogen dioksida (NO2) 

dan plastisitas vascular. Sedangkan Menurut Patel, Vyas & Sheth (2016) 

menyebutkan efek dari myofascial release selama tekanan pada jaringan 

menyebabkan fasia meregang dan meningkatkan ROM, meningkatkan 

suhu dan  mungkin meningkatkan cairan keadaan ini memungkinkan untuk 

menghilangkan fibrusadhesi antara lapisan fasia dan stretching jaringan 

lunak. 
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Minasny (2009) mengatakan bahwa myofascial release bekerja 

dalam teori ini adalah fasia dan system saraf otonom sangat erat 

hubungannya. Fasia yang dapat dipersarafi oleh mechanoreseptor yang 

responsive terhadap tekanan manual. Tekanan dan manipulasi myofascial 

melibatkan stimulasi mechanoreceptor intrafascial yang kemudian 

diproses oleh system saraf pusat dan system saraf otonom. Respon dari 

system saraf pusat mengubah tonus beberapa serat otot lurik.  Respon saraf 

otonom termasuk tonus berubah secara keseluruhan, perubahan 

vasodilatasi dan jaringan lokal viskositas, dan tonus menurunkan sel otot 

polos intrafascial. 

2.3.4 Teknik Myofascial Release 

Menurut Riggs &Grant (2009) mengatakan bahwa ada beberapa 

teknik padamyofascial release antara lain sebagai berikut : 

1. Direct technique release 

Pendekatan ini sering disebut penekanan deep tissue, praktek 

manipulasi lebih agresif dari fasia, sering diterapkan bertentangan 

dengan arah yang fasia dapat bebas memungkinkan gerakan. 

Menetapkan mana fasia yang pendek dan panjang. Pendekatan yang 

lebih langsung menimbulkan nyeri, nyeri timbul karena pengggunaan 

penekanan yang dalam dari kebbutuhan teknik itu sendiri. Meskipun 

beberapa ketidaknyamanan mungkin dialami, jumlah tekanan dapat 

relative lembut dan penerapannya lambat dan sudut miring. 

2. Indirect technique release 

Mengupayakan kemampuan tubuh untuk melakukan koreksi diri 

dan berlaku unwinding technique yang cenderung mengikuti arah fasia 
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yang bergerak ketika tekanan lembut diterapkan. Kecenderungan ini 

homeostasis jaringan disebut sebagai kekuatan yang melekat, jaringan 

ditarik dan Terapis berlaku lambat, tekanan stabil kearah fasia yang 

dapat dirasakan untuk memungkinkan kemudahan gerakan. Terapis 

dapat memegang jaringan pada kisaran akhir peregangan sampai 

beberapa menit sampai jaringan muncul untuk mengkonfigurasi ulang 

sendiri.   

3. Combined direct and indirect technique 

Kenyataannya pada orang yang berbeda merespon lebih baik 

untuk pendekatan yang berbeda, klien dengan system saraf pusat sangat 

sensitive atau ambang nyeri rendah mungkin merasa disorientasi atau 

kewalahan karena terlalu banyak input langsung, sebaliknya, klien 

berotot dan aktif secara fisik biasanya lebih memilih agresifitas metode 

yang lebih langsung. Sehingga diperlukan metode tergantung pada 

kebutuhan individu. 

2.3.5 Prosedur Pelaksanaa Myofascial Release 

1. Peneliti memposisikan responden senyaman mungkin sebelum 

melaksanakan proses terapi. Posisi yang disarankan adalah posisi duduk 

tegak dengan leher digerakkan kearah sedikit fleksi, lateral fleksi dan 

rotasi sehingga terjadi pemanjangan pada otot trapezius. 

2. Menurut Minasny (2009) selama perawatan, terapis bertindak sebagai 

fasilitator dengan menempatkan tubuh klien dalam konfigurasi tertentu 

memungkinkan untuk beristirahat dan melepaskan.  
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3. Ibu jari tangan terapis melakukan stroking secara gentle (disarankan 

menggunakan minyak urut) pada serabut otot yang mengalami spasme 

atau tightness. 

4. Proses ini dilakukan selama 10-15 menit. 

 

2.4 Tinjauan Umum Kinesiotaping 

2.4.1 Definisi  

Menurut Yulianti (2013) kinesiotaping adalah pita khusus yang 

tipis, elastis, dan dapat ditarik hingga 120%-140% dari panjang aslinya 

sehingga cukup dikatakan elastis dibanding dengan taping yang 

konvensional. Hal ini memungkinkan pergerakan yang maksimal dari otot 

dan sendi, adanya tarikan pada kulit oleh pita tersebut bertujuan untuk 

meningkatkan ruang antara kulit dan otot, sehingga mengurangi tekanan 

lokal dan membantu meningkatkan sirkulasi dan  drainase limfatik, akibat 

dari proses tersebut dapat mengurangi nyeri, mengurangi oedema, dan 

mengurangi spasme otot. 

Menurut Wu, Hong & Chou (2015) menyebutkan kinesiotaping 

adalah pita tanpa sifat obat yang kedap air dan dapat tetap pada kulit 

selama 3 sampai 5 hari. Desain khusus dengan struktur melambaikan dapat 

bergantian masukan dari proprioception dan somatosense. Pita elastis ini 

dapat dilakukan atau dipotong menjadi pola khusus untuk penyelarasan 

tubuh dengan mudah. 

Kinesiotaping adalah teknik yang didasarkan pada proses alami 

penyembuhan tubuh secara otomatis, proses ini memfasilitasi sistem saraf 

dan peredaran darah. Metode ini pada dasarnya berasal dari ilmu “ 
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kinesiologi” maka dari itu juga teknik ini dinamakan “kinesio” (Kase, 2003 

dalam Yulianti, 2013). Metode ini diperkenalkan pada tahun 1982, dengan 

elastis, kohesif, ringan, dan ventilasi karakter. Tujuan awal adalah untuk 

kontrol edema, dukungan jaringan lunak, perlindungan sendi, dan 

menghilangkan panas yang dihasilkan dari peradangan aktif (Wu, Hong & 

Chou, 2015). 

Kinesiotapingadalah suatu modalitas yang didasarkan pada proses 

penyembuhan alami tubuh kita. Metode kinesiotaping menunjukkan 

kemanjurannya melalui aktivasi saraf dan sistem sirkulasi darah (Nugroho, 

2013). 

2.4.2 Efek Kinesiotaping 

Efek lifting pada kinesiotaping berpengaruh terhadap sistem 

limfatik. Ketika terjadi inflamasi, sistem limfatik pada superficial dan deep 

limfatic vesselsakan penuh, dengan adanya efek tersebut akan membantu 

aliran limfatik menjadi normal, sehingga akan terjadi penurunan nyeri dan 

tingkat inflamasi (Kase, 2005 dalam Nugroho, 2013). 

 

Gambar 2.5 Efek lifting pada kinesiotaping 

(Sumber :Kase, 2005 dalam Nugroho, 2013) 
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Menurut Llgu & Kwuangjae (2012) menyebutkan dalam bukunya 

bahwa efek kinesiotaping adalah sebagai berikut : 

1. Memperbaiki fungsi otot dan mencegah kerusakan sekunder karena 

elastisitas kinesiotaping pada kulit dan otot dirangsang sehingga otot 

yang tegang kembali ke keadaan awalnya. Bila otot yang sakit 

terbengkalai sendiri, otot sekitarnya bereaksi terhadapnya. Yang dapat 

menyebabkan kerusakan sekunder atau nyeri yang meningkat. Oleh 

karena itu, kinesiotaping tidak hanya memperbaiki fungsi otot tapi juga 

mencegah kerusakan sekunder. 

2. Membantu meningkatkan sirkulasi darah, getah bening dan cairan 

jaringan karena pita tersebut mengangkat cairan jaringan stagnan, 

jaringan atau cairan internal di bagian topikal dilepaskan dan sirkulasi 

darah atau getah sehingga menenangkan rasa sakit. 

3. Menenangkan rasa sakit pada bagian yang menyakitkan dengan cara 

menenangkan rasa sakit secara neurologis. 

4. Memperbaiki dislokasi sendi. Otot di sekitar sendi seringtegang dan 

dengan kinesiotaping gerakan otot kembali ke semula yang mencegah 

persendian dislokasi. 

Menurut Suplik dalam Yulianti (2013) menyebutkan beberapa efek 

yang ditimbulkan oleh pemasangan kinesiotaping yaitu sebagai berikut : 

1. Pengaruh fisiologis 

Kinesiotaping ini merangsang atau memfasilitasi beberapa 

proses fisiologi tubuh manusia seperti meningkatkan fungsi 

otot,menurunkantonus otot, melancarkan aktivitas sistem limfatik, dan 

mekanisme analgetik endogen serta meningkatkan mikrosirkulasi. Hal 
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tersebut dikarenakan kinesiotaping akan mengangkat kulit dan 

memberikan ruang pemisah antara kulit dengan otot, serta 

meningkatkan aktivitas propioseptif melalui kulit untuk 

menormalisasikan tonus otot, mengurangi nyeri. 

2. Pengaruh neuromuskular 

Kinesiotaping dapat memberikan rangsangan kepada sistem 

neuromuskular dalam mengaktifasi kinerja saraf dan otot saat 

melakukan suatu gerak fungsional pada suatu sendi. Selain itu juga 

dapat menurunkan tonus otot yang mengalami ketegangan yang 

berlebih akibat adanya kontol neuromuskular yang kurang baik. 

Kinesiotaping akan memfasilitasi melalui mekanoreseptor yang berada 

pada kulit untuk mengarahkan gerakan yang diinginkan dan akan 

memberikan rasa nyaman pada area yang dipasangkan kinesiotaping. 

3. Pengaruh biomekanik 

Setelah menggunakan kinesiotaping, aktifasi yang melibatkan 

motor unit untuk dapat menggerakkan sendi tentu akan mempermudah 

gerakan menjadi lebih terbantu dan sangat efesien. 

2.4.3 Teknik Kinesiotaping 

Dalam mengklasifikasi pemasangan kinesiotaping perlu 

diperhatikan starting point dan tegangan dalam tarikan (Ardella, 2013) 

adalah sebagai berikut : 

1. Dari distal ke proximal (insertion to origo) 

Digunakan untuk menginhibisi penggunaan otot yang berlebihan dan 

spasme otot dengan tegangan 15%-25%. 
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2. Proximal ke distal (origo to insertion) 

Digunakan untuk memfasilitasi kelemahan otot yang berlebihan dan 

rehabilitasi dengan tegangan 15%-50%. 

Menurut Yulianti (2013) menyebutkan beberapa teknik 

pemasangan kinesiotaping yaitu dalam bentuk “Y”, “I”, “X”, “FAN”, 

“WEB”, dan “DONUT” : 

1. Teknik “Y” adalah yang paling umum digunakan. Teknik ini digunakan 

untuk memfasilitasi otot sekitarnya (menghambat rangsangan otot). 

Prinsip dasar terapeutik otot yang direkatkan, pengaplikasian metode ini 

harus dilakukan sekitar 2 inchi lebih panjang dari otot dan diukur dari 

origo sampai insersio. 

2. Teknik “I” menurut Palaiman (2016) metode ini dapat digunakan untuk 

membantu otot dalam melakukan kerjanya dan mengurangi cidera 

akibat overuse sesuai dengan bentuk otot yang akan diaplikasikan. 

Metode ini juga dapat memperbaiki fungsi otot dan mencegah 

kerusakan sekunder karena elastisitas kinesiotaping pada otot 

merangsang sehingga otot yang tegang kembali ke keadaan awalnya 

serta dapat mengurangi rasa nyeri yang timbul ( Llu & Kwangjae, 

2012).  

3. Teknik “X” metode ini digunakan ketika origo dan insersio otot 

mengalami perubahan dan dari pola pergerakan sendi salah satu 

contohnya adalah rhomboid. 

4. Teknik “FAN” metode ini digunakan untuk membantu proses 

penyaluran limfe ke saluran utama. 
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5. Teknik “WEB” metode ini merupakan modifikasi dari metode FAN 

yang dipotong, kedua ujung strip dibiarkan utuh dengan strip yang 

dipotong dibagian tengah. 

6. Teknik “ DONUT” metode ini digunakan untuk oedema khususnya 

pada atlet olahraga (olahragawan), satu, dua atau tiga strip direkatkan 

secara ditindih (direkatkan ulang diperekat sebelumnya) dan bagian 

tengahnya dipotong sehingga menyerupai lubang donat dan direkatkan 

langsung diarea yang diobati. 

7. Aplikasi Khusus penggunaan kinesiotapping 

a. Mechanical correction 

Hal yang harus diperhatikan pada koreksi mekanik ini 

adalah posisi jaringan harus dalam keadaan bebas, dan bukan 

membuat jaringan terfiksasi.Kinesiotapingdiaplikasikan untuk 

memberikan stimulus pada mechanoreseptor pada jaringan atau 

sendi. Teknik ini dapat digunakan untuk membantu posisi dari otot, 

fascia atau sendi. 

b. Fascia correction 

Teknik ini diaplikasikan untuk membuat fascia pada posisi 

yang benar, dan menjaga untuk tidak kembali ke posisi yang tidak 

diinginkan. Teknik ini dimaksudkan untuk mengurai keterbatasan 

fascia secara perlahan melalui gerakan kulit dan kemampuan 

elastisitas dari kinesiotaping tersebut. 
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c. Space correction 

Taknik ini diaplikasikan untuk membuat ruang lebih 

langsung di area nyeri, inflamasi, atau oedem. Ruang yang 

meningkat akan menurunkan tekanan dengan cara mengkerutkan 

kulit pada area cidera. Hasil penurunan tekanan akan menurunkan 

tingkat iritasi receptor kimia dan akan menurunkan nyeri. 

d. Ligament/ tendon correction 

Teknik ini diaplikasikan untuk membuat peningkatan pada 

daerah ligament atau tendon yang dihasilkan dari peningkatan 

stimulasi mechanoreceptor. Stimulasi ini dipercaya akan dirasakan 

sebagai propioceptive stimulation yang akan diinterpretasikan oleh 

otak sebagai tegangan jaringan yang normal. 

e. Functional correction 

Teknik ini digunakan ketika membantu keterbatasan gerak 

melalui stimulus sensorik. Kinesiotaping diaplikasikan dengan 

tanpa tarikan selama gerak aktif. Tegangan yang muncul dipercaya 

akan memberikan stimulasi pada mechanoreceptor. Persepsi 

stimulasi dipercaya diinterpretasikan sebagai stimulus propioceptif 

yang bertindak sebagai penanda pada posisi akhir gerakan. 

f. Lymphatic correction 

Teknik ini digunakan untuk membantu mengurangi 

bengkak dengan cara mengarahkan cairan menuju nodus lympatik 

yang lebih longgar. Hal yang perlu dipahami pada aplikasi 

kinesiotaping adalah derajat dari penguluran pada area target. Ada 
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beberapa pembagian penguluran sesuai dengan teknik aplikasi 

yang diberikan : 

 Full   : 100% 

 Berat    : 75% 

 Sedang   : 50% 

 Ringan/paper of : 15-25% 

 Sangat ringan  : 0-15% 

 Tidak diulur 

2.4.4 Prosedur Pelaksanaan Kinesiotaping 

1. Peneliti memposisikan responden senyaman mungkin sebelum 

melaksanakan proses terapi. Posisi yang disarankan adalah posisi duduk 

dengan leher digerakkan kearah sedikit fleksi, lateral fleksi dan rotasi 

sehingga terjadi pemanjangan pada otot trapezius. 

2. Menurut Llgu & Kwangjae (2012) jangan meregangkan tape nya 

namun meregangkan ototnya sepanjang mungkin. 

3. Letakkan ujung taping dipermukaan bahu bagian ujung kemudian 

arahkan kepala pasien berlawanan arah dengan pemasangan taping dan 

letakkan ujung taping yang diregangkan sampai sejajar dengan garis 

rambut. 

4. Pemasangan dari arah distal ke proksimal selama 3-4 hari.
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