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BAB I  

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya memiliki 

penduduk dengan mayoritas beragama Islam. Sebagai seorang 

muslim yang baik sudah seharusnya menjalankan perintah dari Allah 

SWT. Salah satu amalan yang dapat dilakukan oleh seorang muslim 

yaitu dengan menghafal Al-Quran. Karena begitu banyak sekali 

pahala yang akan didapatkan seseorang dengan menghafal            

Al-Quran, tidak hanya keberkahan di dunia yang akan didapatkan 

namun sebagai salah satu jalan untuk mendapatkan surga-Nya. 

Beberapa belakangan tahun terakhir kegiatan menghafal     

Al-Quran merupakan kegiatan yang sangat diminati oleh para 

pemuda dan pemudi. Hal ini dapat dilihat dari minatnya para 

santriwati yang mengambil program tahfidz di Pondok Pesantren 

yang mereka minati. Salah satu pondok pesantren yang membuka 

program tahfidz Al-Quran yaitu pondok pesantren Ar’Rohmah 

Islamic Boarding School Malang yang terletak di Kota Malang, 

Jawa Timur. 

Sehingga para santriwati tidak hanya mengikuti proses 

belajar mengajar saja di dalam kelas namun mereka juga mengikuti 

progam tahfidz yang telah mereka pilih. Berdasarkan kurikulum 

yang dimiliki oleh pesantren Ar’Rohmah santriwati mengikuti 

proses belajar mengajar di dalam kelas selama lebih dari 6 jam dan 
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mengikuti program tahfidz yang mereka ambil selama 6-8 jam dalam 

sehari. 

Sehat menurut World Organization (WHO) adalah suatu 

keadaan sejahtera meliputi mental, fisik, dan juga sosial yang tidak 

hanya bebas dari penyakit maupun kecacatan. Menurut UU 

Kesehatan N0 23 tahun 1992, mengatakan bahwa sehat merupakan 

suatu kondisi sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup dengan produktif secara sosial 

maupun ekonomis (Ardani,2013). Sehingga ketika para santriwati 

melakukan segala aktivitas yang menghabiskan waktu berjam-jam 

tentu saja harus memperhatikan kesehatan tubuh agar dapat berjalan 

dengan baik. 

Berdasarkan dari kurikulum yang telah dijelaskan bahwa 

santriwati menghabiskan proses menghafal Al-Quran dalam sehari 

yaitu kurang lebih 6-8 jam dala sehari. Dengan durasi yang cukup 

lama ini dan dalam keadaan posisi duduk yang statis secara terus 

menerus setiap harinya otot pun akan terus menerus berkontraksi 

secara berlebihan sehingga beberapa santriwati mengeluhkan adanya 

gangguan pada muskuloskeletal. Apabila hal ini terjadi dalam jangka 

waktu yang panjang akan menyebabkan luka pada jaringan yang 

mengakibatkan adanya penumpukan sisa-sisa metabolisme. Hal ini 

akan mengakibatkan timbulnya nyeri pada otot, nyeri ini biasa 

dikenal dengan sebutan sindroma nyeri miofasial (Atdmaja,2016). 
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Sebuah penelitian di Barcelona tercatat bahwa myofascial 

pain syndrome terdapat 54% terjadi pada perempan dan 45% terjadi 

pada pria. Dari data survei yang dilakukan di Inggris melibatkan 679 

siswa yang berumur sekitar 11-14 tahun didapatkan mengalami neck 

pain sebesar 27% upper back pain 18% dan low back pain 22% 

(Yunus,2015). 

Myofascial Pain Syndrome adalah gangguan pada 

muskuloskeletal dengan ditandai adanya trigger point pada area 

yang sensitif yang tepatnya berada pada taut band otot skeletal, 

apabila diberikan tekanan pada daerah tersebut akan menyebabkan 

rasa nyeri yang spesifik pada titik yang ditekan                 

(Prianthara,dkk.,2014). Myofascial Pain Syndrome  akan 

menimbulkan nyeri lokal, tenderness, tightness, stiffness, maupun 

nyeri rujukan dan juga kelemahan otot yang sering terjadi pada otot 

upper trapezius (Prianthara.dkk.,2014). 

Otot upper trapezius adalah otot yang berfungsi sebagai 

stabilisator agar mempertahankan posisi kepala yang perlekatannya 

terletak di punggung bagian atas. Otot upper trapezius apabila 

beraktifitas akan melakukan gerakan elevasi maupun depresi pada 

tulang skapula. Apabila otot ini mengalami kontraksi secara terus 

menerus tanpa istirahat dalam keadaan tubuh yang statis akan 

menimbulkan kekakuan yang dapat menyebabkan otot upper 

trapezius mengalami cidera. Sehingga akan mengakibatkan 
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munculnya myofascial pain syndrome bila tidak segera ditangani 

(Prianthara.dkk.,2014). 

Nyeri sindroma miofasial pada otot upper trapezius akan 

menyebabkan gangguan fungsional. Gangguan ini dapat 

menimbulkan nyeri gerak dan terdapat keterbatasan gerak cervical 

lateral flexi dan juga depresi bahu (Alboneh,2017). Pada pelajar 

pada umumnya syndrome ini akan menyebabkan gangguan pola 

belajar sebab nyeri yang timbul dan mengakibatkan presti menurun 

(Anggraeni,2014). 

Myofascial release adalah teknik manual terapi dengan 

mengkombinasikan tekanan manual pada bagian otot yang spesifik 

dan penggunaan stretching secara simultan. Teknik ini merupakan 

intervensi yang baik pada kasus myofascial pain syndrome. Tujuan 

diberikan intervensi ini sebagai kontrol yang berfokus pada tekanan, 

berfungsi untuk meregangkan dan memanjangkan struktur miofasia 

dan otot agar melepaskan perlengketan, mengurangi rasa nyeri 

dengan gate control theory, memulihkan kualitas cairan dengan 

pelumas yang berasal dari jaringan fasia, mobilitas jaringan dan juga 

fungsi normal sendi (Anggraeni,2014). 

Dari hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan bahwa 

santriwati yang mengikuti program tahfidz Al-Quran ini memiliki 

keluhan myofascial pain syndrome otot upper trapezius. Hal ini 

dilihat ketika peneliti melakukan pemeriksaan untuk 

mengidentifikasi myofascial pain syndrome terdapat 30 santriwati 
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yang mengalami sindroma nyeri miofasial. Selain itu perbedaan 

penelitian ini dengan peneliti yang telah dilakukan sebelumnya, 

yaitu peneliti sebelumnya telah banyak melakukan penelitian pada 

responden dengan usia dewasa sedangkan peneliti ingin melakukan 

penelitian kepada santriwati yang masih pada usia remaja. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, peneliti tertarik 

untuk meneliti tentang pengaruh myofascial release terhadap 

penurunan nyeri kasus myofascial pain syndrome otot upper 

trapezius pada santriwati Ar’rohmah Islamic Boarding School 

Malang. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh myofascial release terhadap penurunan 

nyeri kasus myofascial pain syndrome otot upper trapezius pada 

santriwati Ar’rohmah Islamic Boarding School Malang. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh pemberian myofascial release terhadap 

penurunan nyeri kasus myofascial pain syndrome otot upper 

trapezius pada santriwati Ar’rohnah Islamic Boarding School 

Malang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi rata-rata nilai nyeri sebelum pemberian 

intervensi myofascial release terhadap penurunan nyeri kasus 
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myofascial pain syndrome otot upper trapezius pada 

santriwati Ar’rohmah Islamic Boarding School Malang. 

b. Mengidentifikasi rata-rata nilai nyeri setelah pemberian 

intervensi myofascial release terhadap penurunan nyeri kasus 

myofascial pain syndrome otot upper trapezius pada 

santriwati Ar’rohmah Islamic Boarding School Malang. 

c. Menganalisis pengaruh pemberian intervensi myofascial 

release terhadap penurunan nyeri kasus myofascial pain 

syndrome otot upper trapezius pada santriwati Ar’rohmah 

Islamic Boarding School Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti tentang 

pengaruh myofascial release terhadap penurunan nyeri kasus 

myofascial pain syndrome otot upper trapezius pada santriwati 

Ar’rohmah Islamic Boarding School Malang. 

2. Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat agar dapat menjadi suatu masukan atau 

sarana serta informasi bagi masyarakat tentang pengaruh 

myofascial release terhadap penurunan nyeri kasus myofascial 

pain syndrome otot upper trapezius pada santriwati Ar’rohmah 

Islamic Boarding School Malang. 
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3. Bagi Institusi Pendidikan 

Menjadi referensi bahan ajar dalam mengembangkan 

kemampuan anak didik ataupun mahasiswa dalam mempelajari 

mata kuliah fisioterapi dan menambah wawasan dalam 

mempelajari berbagai gangguan fisioterapi di lingkungan sekitar. 

Penelitian dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang 

kesehatan dan keselamatan terkait dengan pengaruh myofascial 

release terhadap penurunan nyeri kasus myofascial pain 

syndrome otot upper trapezius pada santriwati Ar’rohmah 

Islamic Boarding School Malang. 

E. Keaslian Penelitian 

F. Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No Judul 

Penelitian 

Tahun 

Penelitian 

Temapat 

Penelitian 

Desain 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

1 Pengaruh 

penambah

an 

Ultrasoun

d pada 

myofascial 

release 

terhadap 

penurnan 

nyeri pada 

myofascial 

syndrome 

otot upper 

trapezius  

Razany 

Fauzia 

Alboneh, 

2017 

Universitas 

Aisiyah 

Yogyakarta 

Penelitian 

experimen

tal dengan 

rendomize

d pre test 

and post 

test two 

group 

design 

Kedua 

intervensi 

myofascial 

release 

dan 

penambah

an 

ultrasound 

berpengar

uh 

terhadap 

penurunan 

nyeri 

myofascial 

syndrome 

otot upper 

trapezius 

pada 

Variabel 

independent 

yang akan 

diteliti 

sekarang 

yaitu hanya 

myofascial 

release saja 

sedangkan, 

penelitian 

sebelumnya 

menambhak

an 

ultrasound, 

dan tempat 

penelitian 

berbeda 



8 
 

kedua 

kelompok  

2 Pengaruh 

pemberian 

TENS dan 

myofascial 

release 

terhadap 

penurunan 

nyeri 

mekanik 

Pajar 

Haryanto, 

Heru 

Purbo 

Kuntono, 

2016 

Klinik 

Fitasoma 

Colomado, 

Karanganya

r, Jawa 

Tengah 

Penelitian 

pre 

experimen

tal dengan 

desain 

penelitian 

one group 

pre test 

and post 

test design 

Ada 

pengaruh 

pemberian 

TENS dan 

myofascial 

release 

terhadap 

penurunan 

nyeri leher 

mekanik 

Intervensi 

myofascial 

release 

dilakukan 

pada otot 

upper 

trapezius, 

responden 

usia remaja, 

tempat 

penelitian 

dilakukan di 

pondok 

pesantren 

Malang. 

3 Efektifitas 

myofascial 

release 

dan 

strengthen

ing 

exercise 

terhadap 

nyeri dan 

peningkata

n aktifitas 

fungsional 

pada 

kondisi 

tension 

headache 

Nita 

Ardiani, 

Agus 

Widodo, 

Farid 

Rahman 

Kampus 

Universitas 

Muhamadiy

ah 

Surakarta 

Penelitian 

quasi 

eksperime

nt dengan 

desain two 

group pre 

and post 

Ada 

pengaruh 

yang 

signifikn 

myofascial 

release 

dan 

strengthen

ing 

exercise 

terhadap 

penurunan 

nyeri dan 

peningkata

n aktifitas 

fungsional 

pada 

kondisi 

tension 

headache 

Tidak 

menggunak

an 

strengthenin

g exercise 

untuk 

intervensi, 

hanya 

meneliti 

penguranga

n nyeri, 

tidak untuk 

peningkatan 

aktifitas 

fungsional, 

Intervensi 

yang 

diberikan 

untuk 

myofascial 

pain 

syndrome 

otot upper 

trapezius, 



9 
 

tidak 

memakai 

grup kontrol 

4 Perbedaan 

pengaruh 

myofascial 

release 

dan 

Ischemic 

compressi

on 

terhadap 

penurunan 

nyeri 

myofascial 

syndrome 

otot 

levator 

scapula 

Astari 

Dewi Nur 

Setyowati, 

Mufa 

Wibowo, 

2017 

Jogonalan 

Kidul, Tirto 

nirmolo 

Kasihan 

Bantul 

Penelitian 

ini 

mengguna

kan 

experimen

tal dengan 

metode 

pre and 

post test 

two group 

design 

Ada 

perbedaan 

pengaruh 

myofascial 

release 

dan 

ischemic 

compressi

on 

terhadap 

penurunan 

nyeri 

myofascial 

syndrome 

otot 

levator 

scapula 

Intervensi 

diberikan 

pada otot 

upper 

trapezius 

hanya untuk 

mengetahui 

penurunan 

nyeri 

setelah 

diberikan 

myofascial 

release, 

dosis yang 

berbeda 

5 Pengaruh 

myofascial 

release 

terhadap 

pengurang

an nyeri 

pada 

myofascial 

trigger 

point 

syndrome 

otot upper 

trapezius 

pada 

pembatik 

di Desa 

Jarum 

Bayat 

Khoriyah 

Nisa 

Indriyani, 

2015 

Pembatik di 

Desa Jarum 

Bayat 

Penelitian 

mengguna

kan Quasi 

Experimen

tal dengan 

metode 

pre and 

post test 

with 

control 

group 

design 

Ada 

pengaruh 

myofascial 

release 

terhadap 

penurunan 

nyeri pada 

myofascial 

trigger 

point otot 

upper 

trapezius 

pada 

pembatik 

Lokasi 

penelitian 

yang 

berbeda, 

dosis yang 

diberikan 

berbeda 

 


