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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

A. Myofascial Release 

1. Definisi Myofascial Release 

Myofascial release  adalah metode massage dengan cara 

meregangkan fascia dan juga melepaskan ikatan fascia dengan 

kulit, otot, tulang yang dapat memberikan efek untuk 

menghilangkan rasa sakit (Shah dan Bhlara,2012). Myofascial 

release merupakan kumpulan dari pendekatan dan teknik yang 

berfokus pada pembebasan gerak yang terbatas yang berasal dari 

jaringan lunak tubuh (Indrayani.dkk.,2014). 

Myofascial release merupakan teknik manual yang 

menerapkan prinsip-prinsip biomekanik dalam pemuatan 

jaringan lunak dan modifikasi refleks saraf oleh stimulasi 

mechanoreseptor di fascia. Aplikasi myofascial release ini 

berupa tekanan yang ditetapkan ke arah yang dituju, yang 

berfungsi untuk meregangkan struktur fascia (myofascial) dan 

otot dengan tujuan memperbaiki kualitas cairan/pelumas dari 

jaringan fascia, mobilitas jaringan dan fungsi normal sendi   

(Rigs dan Grand.2008). 

2. Manfaat Myofascial Release 

Manfaat dari myofascial release ini yaitu dapat 

menghilangkan rasa sakit, yang diakibatkan karena adanya 

pembatasan suatu jaringan, mengurangi rasa cemas, dapat 
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meningkatkan kualitas tidur yang baik dan memaksimalkan 

fungsi fisik (Thakur dkk,2013). 

Myofascial release ini juga bermanfaat dalam menurunkan 

nyeri, meningkatkan kinerja, meningkatkan fleksibilitas, 

meningkatkan lingkup gerak sendi, dan juga memperbaiki postur 

tubuh yang salah (Widiastuti,2014 dalam Safitri,2017). 

3. Indikasi dan Kontraindikasi Myofascial Release 

a. Indikasi 

(Shah dan Bhalara,2012) kondisi yang dapat 

diberikan myofascial release yaitu : 

1) Nyeri Kronis 

2) Sakit punggung dan ketidak seimbangan panggul 

3) Nyeri dan ketegangan leher dan bahu 

4) Sakit kepala 

5) Sciatica 

6) Carpal tunel syndrome, tenis elbow, dan golfer elbow 

7) Muscle tightness dan muscle spasticity 

8) Vertigo 

9) Ketidaknyamanan  menstruasi 

10) Fibromyalgia 

11) Plantas fascitis 

12) Cedera olahraga 
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b. Kontraindikasi 

 (Shah dan Bhalara,2012) hindari myofascial release dalam 

kondisi : 

1) Infeksi sistemik 

2) Insisi bedah dan luka terbuka 

3) Patah tulang 

4) Peradangan akut 

5) Kondisi rheumatoid 

6) Kanker 

7) Tumor 

8) Aneurisma 

9) Terapi anti koagulen 

10) Osteoporosis 

11) Hipersensitifitas terhadap kulit 

12) Diabetes 

4. Teknik Myofascial Release 

 (Shah dan Bhalara, 2012) myofascial release memiliki 

beberapa teknik yaitu : myofascial relase direct, myofascial 

release indirect dan myofascial release self. 

a. Myofascial release direct 

 Myofascial  ini bekerja pada fascia  yang mengalami 

keterbatasan. Dalam penerapam ini terapis dapat 

menggunakan buku-buku jari, jempol, siku, pergelangan 

tangan, dan alat lainnya. Dengan sedikit kekuatan terapis 
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secara perlahan meregangkan fascia yang mengalami 

keterbatasan. 

   
Gambar 2.1 Teknik myofascial release direct 

(Sumber: dok. pribadi,2018) 

 

b. Myofascial release indirect 

Myofascial ini melakukan teknik meregangkan 

dengan lembut dan penekanan yang ringan. Peregangan yang 

lembut diterapkan pada fascia yang terbatas dan akan 

menghasilkan panas yang berfungsi untuk memperlancar 

peredaran darah di daerah tersebut. Proses ini mendorong 

kemampuan tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri, 

menghilangkan rasa sakit, dan mengembalikan kemampuan 

optimalnya. 

    
Gambar 2.2 Teknik myofascial release indirect 

(Sumber : dok. pribadi, 2018) 
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c. Myofascial release self 

Teknik myofascial release self  merupakan modalitas 

yang sudah secara umum digunakan untuk menjaga jaringan 

lunak. Saat melakukan teknik ini pasien menggunakan berat 

badan mereka menggunakan foam roller untuk memberikan 

tekanan pada jaringan lunak yang berlawanan. Dengan 

memvariasikan posisi tubuh mereka, pasien dapat 

menggunakan roll untuk mengisolasi area spesifik tubuh dan 

pembatasan dalam soft tisue (Healy dkk,2014). 

5. Prosedur Pelaksanaan Myofascial Release 

a. Sebelum diberikan intervensi, peneliti memposisikan pasien 

senyaman mungkin. Posisi yang dianjurkan yaitu duduk 

tegak, dengan leher digerakkan sedikit fleksi, lateral fleksi 

dan rotasi agar terjadi pemanjangan otot upper trapezius. 

b. Selama proses intervensi, peneliti atau terapis berfungsi 

sebagai fasilitator, dengan menempatkan tubuh pasien dalam 

konfigurasi tertentu sehingga memungkinkan untuk 

melepaskan dan beristirahat. 

c. Ibu jari melakukan gentle, pada saat serabit otot yang 

mengalami spasme atau tightness. 
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Gambar 2.3 Prosedur pelaksanaan myofascial release 

(Sumber: dok. pribadi, 2018) 

6. Mekanisme Myofascial Release Menurunkan Nyeri Myofascial 

Pain 

Penelitian yang dilakukan oleh (Shah dan Bhalara,2012), 

mekanisme meregangkan fascia dengan teknik myofascial 

release akan melepaskan ikatan fascia dengan kulit, fascia dan 

otot sehingga fascia menjadi lebih fleksibel dan spasme pada 

jaringan ekstrafausal berkurang. Jika spasme berkurang maka 

peradangan yang terjadi pada otot pun akan berkurang, respon 

dari saraf motorik akan melepaskan asetikolin yang berlebihan 

sehingga hal ini akan mengakibatkan sirkulasi darah menjadi 

normal dan kebutuhan oksigen akan terpenuhi sehingga 

menyebabkan otot rileks secara optimal dan nyeripun akan 

berkurang. 

B. Otot Upper Trpezius 

1. Anatomi dan Fisiologi 

Otot trapezius merupakan otot paling superficial yang berada 

pada daerah punggung atas. Otot trapezius terletak pada bagian 

leher, tepatnya berada di posterolateral occiput, memanjang ke 

arah lateral scapula, dan overlapping pada bagian superior otot 



16 
 

latisumus dorsi pada tulang belakang. Otot ini dipersarafi oleh 

saraf C5-T1. Menurut arah serabutnya, otot ini terbagi menjadi 

tiga bagian yaitu: upper,middle,dan lower  (Cael,2010 dalam 

Zain, 2017). 

 

Gambar 2.4 Otot Upper Trapezius 

(Sumber : Blum, 2014) 

Otot upper trapezius merupakan otot stabilisator yang 

berfungsi untuk mempertahankan posisi kepala yang 

perlekatannya tepat berada pada punggung bagian tas. Fungsi 

dari otot ini saat melakukan pergerakkan yaitu berupa elevasi 

dan depresi tulang scapula (Prianthara dkk,2014) 

Otot upper trapezius berorigo pada protuberantia occipital 

eksternal dan bagian medial dari ligamentum nuche. Sedangkan 

insertionnya terletak pada batas posterior 1/3 bagian luar dari 

clavicula. Fungsi dari otot upper trapezius yaitu untuk elevasi 

scapula dan menggerakkan leher (ekstensi, lateral flexi, 

kontalateral rotasi) (Cael,2010 dalam Zain,2017). 
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2. Jaringan Myofascial 

Fascia merupakan connective tissue, yang berada dibawah 

kulit untuk menstabilkan, dan membungkus otot, tulang, saraf, 

pembuluh darah dan tubuh. Berdasarkan lapisannya fascia di 

klasifikasikan menjadi fascia superfisialis, fascia profunda, 

fascial visceral atau parietal. Seperti ligament, aponeurosis,dan 

tendon. Fascia terdiri dari jaringan ikat berserat berisi bundel 

serat kolagen. Sehingga fascia menjadi lebih fleksibel dan 

mampu menahan gaya tarik, serat kolagen ini diproduksi oleh 

fibroblas yang terdapat di dalam fascia (Katja,2007). 

a. Superficial Fascia 

Superficial fascia merupakan lapisan kulit paling 

bawah yang berada di hampir bagian seluruh tubuh yang 

menyatu dengan lapisan dermis retikuler (Skandalakis,2002). 

Lapisan ini terdapat di bagian wajah, bagian atas 

sternocleodomastoid, dan atas tulang dada (Serge. 2006). 

Terdiri dari jaringan ikat lemak adiposa dan merupakan 

lapisan yang menentukan bentuk tubuh. Sedangkan fascia 

superficial yang tidak terdapat lemak berada di kelopall 

mata, telinga, skortum, penis dan klitoris (Eizenberg,2008) 

b. Visceral Fascia 

Lapisan-lapisan ini dipisahkan oleh membran serosa 

yang tipis. Dinding terluar organ dikenal sebagai lapisan 

parietal. Kulit organ dikenal sebagai lapisan visceral. 
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Visceral fascia yang membungkus organ memiliki nama 

yang berbeda-beda. Di otak disebut sebagai meningen, 

didalam hati dikenal sebagai perikardia, di paru-paru disebut 

sebagai pleura, dan di perut disebut sebagai peritonia 

(Gil,2005). 

c. Deep Fascia 

Deep fascia merupakan lapisan jaringan ikat fibrosa 

yang padat yang mengelilingi otot individu, dan juga 

membagi kelompok otot menjadi kompartement fascia. 

Fascia ini memiliki kepadatan serat elastin yang tinggi yang 

menentukan daya lentur atau ketahanannya (Gil,2005). Deep 

fascia pada awalnya dianggap dasarnya avaskuler, namun 

penelitian terbaru mengkonfirmasi adanya banyak pembuluh 

darah tipis. Deep fascia juga kaya akan reseptor motorik. 

Contohnya fascia cruris, fascia brachialis, fascia plantar, 

fascia torakolumbalis (Robert,2003). 

 
Gambar 2.5 Fascia 

                 (Sumber : Thompson, 2008) 
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3. Fungsi Facia 

Fascia  secara tradisional dianggap sebagai struktur pasif 

yang mentransmisikan ketegangan mekanis yang dihasilkan oleh 

aktivitas otot atau kekuatan eksternal diseluruh tubuh. Fungsi 

penting dari fascia otot yaitu untuk mengurangi gesekan otot 

(Scuenke,2004). 

C. Myofascial Pain Syndrome 

1. Definisi Myofascial Pain Syndrome 

Myofascial pain syndrome  merupakan implikasi dari 

terdapatnya trigger point pada taut band yang diakibatkan karena 

perlengketan atau adhesion pada struktur miofasia. Akibat 

adanya perlengketan sehingga menyebabkan terjadinya iskemia 

lokal karena penurunan sirkulasi darah dan kebutuhan akan 

nutrisi serta hipoksia pada area taut band dan adanya 

penumpukkan sisa metabolisme yang biasa disebut sebagai 

akumulasi asam laktat (Alboneh, 2017). 

Myofascoal pain syndrome merupakan kondisi pasien yang 

mempunyai titik sangat peka atau yang biasa disebut dengan 

trigger point, dengan taut band otot skeletal atau fascia yang 

apabila dilakukan penekanan akan terasa nyeri dan dapat 

meningkat dengan ciri khas nyeri menjalar, tenderness, dan 

terdapat keluhan sistem syaraf otonom. Nyeri dari syndrome 

myofascial biasanya dirasakan dengan nyeri dalam, sakit dan 
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juga kadang-kadang disertai rasa seperti rasa terbakar atau perih 

(Irianto.2006). 

Sindroma nyeri myofascial adalah kumpulan gejala sensorik, 

motorik, dan otonom yang meliputi nyeri lokal dan nyeri yang 

dirujuk, penurunan rentang gerak dan kelemahan. Dampak 

kesehatan dari nyeri myofascial biasa sangat parah karena pasien 

dengan gangguan tidak hanya menderita penurunan status 

fungsional terkait dengan nyeri muskuloskeletal, tetapi juga 

menderita gangguan mood serta penurunan kualitas hidup 

(Gerber dkk, 2013). 

2. Etiologi Myofascial Pain Syndrome 

Menurut Anggraeni (2013) penyebab terjadinya myofascial 

pain syndorme adalah : 

a. Trauma pada otot 

Otot-otot yang sering digunakan secara terus menerus 

secara berlebihan seperti otot upper trapezius. 

b. Postur yang buruk saat beraktifitas 

Posisi tubuh saat beraktifitas seperti pekerja kantoran 

yang duduk selama berjam-jam dalam keadaan statis secara 

terus menerus sehingga otot pun akan berkontraksi secara 

terus menerus. 
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3. Patofisiologi Myofascial Pain Syndrome 

Hipotesis yang dikembangkan oleh Simmons adalah proses 

pertama kali dimulai dengan pelepasan asetikolin yang abnormal 

sehingga memicu peningkatan ketegangan otot (pembentukan 

taut band). Adanya taut band ini menyebabkan terjadi 

penyempitan aliran darah sehingga terjadi hiposia lokal. Oksigen 

yang berkurang ini menggangg metabolisme energi mitokondria 

yang mengurangi ATP dan menyebabkan distress jaringan dan 

pelepasan zat-zat yang peka. Zat-zat ini menyebabkan rasa sakit 

dengan aktivasi reseptor. 

Gerwin memperluas hipotesis ini dengan menambahkan 

detail yang lebih spesifik. Dia menyatakan bahwa aktivitasi 

sistem saraf simpatik menambah pelepasan asetikolin dan 

hipoperfusi yang disebabkan oleh kontraksi otot secara terus 

menerus, menyebabkan iskemia otot atau hipoksia. Iskemia yang 

berkepanjangan juga menyebabkan pelepasan kalsium, 

bradikinin, sitokin, ATP dan substansi P yang merangsang 

nosiseptor di otot. Hasil akhirnya yaitu menyebabkan rasa sakit 

yang dapat dilihat pada titik pemicu myofascial. 

4. Faktor Resiko Myofascial Pain Syndrome 

Menurut Cahandola dan Chakrabort (2009) faktor resiko 

terjadinya myofascial pain syndrome  adalah : 

a. Kurangnya olahraga 

b. Kelelahan umum 
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c. Kurang tidur 

5. Pemeriksaan Myofascial Pain Syndrome 

Pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk mengetahui kasus 

myofascial pain syndrome  yaitu : 

a. Flat palpation 

Merupakan pemeriksaan yang digunakan dengan cara 

menekan otot upper trapezius dengan teknik palpasi atau 

tekanan menggunakan jempol atau jari-jari tangan. 

Penekanan dilakukan tepat pada serat otot. Ketika titik 

pemicu adanya taut band dan adanya nyeri lokal (titik point 

pemicu) menandakan adanya myofascial trigger point otot 

upper trapezis (Dommerholt,2006 dalam Tryani,2005). 

 
Gambar 2.6 Flat palpation otot upper trapezius 

(Sumber : Indriyani, 2015) 

b. Pincer palpation 

Pemeriksaan yang dilakukan dengan cara menjepit 

otot upper trapezius dengan teknik palpasi. Otot dijepit atau 

dilakukan penekanan untuk nyeri lokal (point pemicu). Dan 

memperoleh respon nyeri lokal yang menandakan adanya 
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myofascial trigger point (Dommerholt,2006 dalam 

Tryani,2005). 

 
Gambar 2. 7 Pincer palpation otot upper trapezius 

(Sumber : Tulaar, 2018 dalam Indriyani, 2015) 

D. Nyeri  

1. Defini Nyeri 

Menurut International Association For The Study Of Pain 

(IASP) nyeri merupakan suatu pengalaman sensoris dan 

emosional yang tidak menyenangkan yang terkait dengan 

keruskan jaringan aktual atau potensional atau dijelaskan dalam 

hal kerusakan tersebut. Ketidakmampuan untuk melakukan 

komunikasi secara verbal tidak memungkiri kemungkinan bahwa 

seseorang mengalami rasa sakit dan membutuhkan perawatan 

untuk rasa sakit dengan tepat. 

Menurut (Handayono,2013 dalam Rizal 2017) nyeri 

merupakan suatu keadaan ketidaknyamanan yang dapat 

disebabkan oleh efek dari penyakit-penyakit tertentu atau akibat 

terjadinya cidera. Nyeri merupakan pengalaman sensoris dan 

emosional yang tidak menyenangkan dan berkaitan dengan 

rusaknya jaringan aktual dan potensial yang tidak menyenangkan 

yang berada pada suatu bagian tubuh, biasa disebut dengan 
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istilah destruktif yaitu jaringan yang rasanya seperti ditusuk-

tusuk, panas, terbakar, melilit, perasaan takut dan juga 

merasakan mual (Judha,2012 dalam Muryani,2014). 

2. Mekanisme Nyeri 

Berdasarkan mekanismenya, nyeri melibatkan persepsi dan 

respon. Mekanisme nyeri melibatkan empat proses, yaitu : 

transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi (Guire dan 

Sheilder,1993 dalam Ardinata,2007). 

a. Transduksi 

Transduksi merupakan proses dari stimulasi nyeri 

yang dikonfersi kebentuk yang dapat diakses oleh otak. 

Proses transduksi dimulai saat nociceptor yang merupakan 

reseptor yang berfungsi untuk menerima rangsangan nyeri 

teraktivasi. Aktivitas reseptor ini sebagai bentuk respon 

terhadap stimulus yang datang seperti kerusakan jaringan. 

b. Transmisi 

Transmisi adalah penyampaian implus nyeri dari 

nociceptor saraf perifer yang melewati kornudorsalis, dari 

spinal kemudian menuju ke korteks serebri. Transmisi 

sepanjang axon berlangsung akibat proses polarisasi, 

sedangkan dari neuron persinaps ke pasca sinaps melewati 

neurotransmitter (Rahman,2018). 
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c. Modulasi 

Modulasi merupakan pengendali internal oleh sistem 

saraf, yang dapat meingkatkan atau menurunkan implus 

nyeri. Hambatan terjadi melalui sistem analgesia edogen 

yang melibatkan neurotransmitter salah satunya endorfin 

yang dikeluarkan oleh sel otak dan neuron di spinalis. Implus 

ini berawal dari area periaquaductucruagrey (PAG) dan 

menghambat transmisi implus persinaps atau pasca sinaps di 

tingkat spinalis. Modulasi nyeri ini dapat muncul di 

nosiseptor perifer medula spinalis maupun supraspinalis. 

d. Persepsi 

Persepsi merupakan hasil akhir proses interaksi 

kompleks dari proses transduksi, transmisi, dan modulasi 

yang diterjemahkan oleh daerah somato sensorik korteks 

serebri yang menimbulkan suatu perasaan subyektif sebagai 

persepsi nyeri. 

3. Klasifikasi Nyeri 

a. Klasifikasi Nyeri Berdasarkan Durasi 

1) Nyeri akut 

Nyeri akut merupakan keadaan nyeri yang terjadi 

setelah cedera akut, penyakit atau intervensi bedah dan 

memiliki proses yang cepat dengan intensitas yang 

beragam, dan terjadi untuk waktu yang singkat 

(Andarmoyo, 2013). 
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2) Nyeri Kronik 

Nyeri kronik merupakan nyeri yang terjadi secara 

konstan dan intermitten yang menetap sepanjang suatu 

periode waktu. Nyeri ini terjadi lama dengan intensitas 

yang bervariasi dan biasanya berlangsung lebih dari 6 

bulan (Potter dan Perry, 2005 dalam Muryani, 2014) 

b. Klasifikasi Nyeri Berdasarkan Asal 

1) Nyeri nosiseptif 

Nyeri nosiseptif merupakan nyeri yang disebabkan 

oleh aktivitas atau sensitivitas nosiseptor perifer yaitu 

reseptor khusus yang mengantarkan stimulus naxion. 

Nyeri nosiseptor ini merupakan nyeri yang dapat terjadi 

saat adanya stimulus yang mengenai kulit, tulang, sendir, 

otot, jaringan ikat (Andarmoyo,2013). 

2) Nyeri neuropatik 

Nyeri merupakan nyeri yang timbul akibat hasil suatu 

cedera atau abnormalitas yang didapat pada struktur 

perifer maupun sentral. Nyeri ini lebih sulit untuk di obati 

(Andarmoyo,2013) 

c. Klasifikasi Nyeri Berdasrkan Lokasi 

1) Superficial atau kutaneus 

Nyeri superficial merupakan nyeri yang diakibatkan 

oleh stimulus kulit. Karakteristik dari nyeri berlangsung 
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sebentar. Nyeri biasanya terasa seperti sensasi yang tajam 

(Sulistyo,2013) 

2) Viseral dalam  

Nyeri viseral merupakan nyeri yang disebabkan 

akibat stimulus organ-organ internal (Sulistyo,2013). 

Nyeri ini bersifat difusi dan dapat menyebar ke beberapa 

arah. Nyeri ini mengakibatkan rasa tidak menyenangkan. 

3) Nyeri alih (Reffered Pain) 

Nyeri alih merupakan fenomena umum dalam nyeri 

viseral sebab banyak organ yang tidak memiliki reseptor 

nyeri. Karakteristik nyeri dapat terasa pada bagian tubuh 

yang berpisah dari sumber nyeri dan dapat terasa dengan 

berbagai karakteristik (Sulistyo,2013). 

4) Radiasi 

Nyeri radiasi adalah sensasi nyeri yang meluas dari 

tempat awal cedera ke tempat tubuh yang lain 

(Sulistyo,2013). Karakter nyeri terasa seakan menyebar 

ke bagian tubuh bawah atau sepanjang kebagian tubuh 

4. Pengukuran Nyeri 

Salah satu pengukuran nyeri yang biasa di pake yaitu 

Numerical Rating Scale, skala ini sudah biasa dipakai dan telah 

di validasi. Berat maupun ringannya rasa nyeri menjadi lebih 

terukur dengan mengobyektifkan pendapat subyektif nyeri. Skala 

numeric  dari 0 (nol) sampai 10 (sepuluh) (Handayani,2015). 
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Gambar 2.8 Numerical Rating Scale (NRS) 

(Sumber : Herr, 2009) 

Keterangan : 

0: Tidak ada nyeri 

1 : Sangat ringan, nyeri hampir tidak terasa 

2 : Nyeri ringan,rasa tidak nyaman 

3: Rasa nyeri sangat terasa, namun masih bisa di toleransi 

4: Nyeri yang kuat, sangat mengganggu, namun masih bisa 

ditahan  

5: Nyeri yang kuat, dalam dan seperti tertusuk 

6: Raa nyeri yang kuat, dalam dan menyebabkan tidak fokus 

7: Rasa nyeri yang kuat, dalam tidak mampu berkomunikasi 

dengan baik 

8: Nyeri begitu kuat, tidak mampu berpikir jernih, saat nyeri 

datang biasa menyebabkan perubahan kepribadian 

9: Nyeri begitu kuat, tidak dapat mentolerirnya sama sekali 

10 : Nyeri yang tidak dapat digambarkan, nyeri yang begitu 

kuat tak sadarkan diri. 

E. Pesantren 

1. Definisi Pondok Pesantren 

 Pondok pesantren berasal dari dua kata yaitu pondok yang 

berasal dari bahasa Arab yaitu “Funduq” yang memiliki arti 

sebagai tempat menginap atau yang biasa disebut dengan istilah 

asrama. Sedangkan pesantren berasal dari bahasa Tamil, yang 

berasal dari kata santrim diimbuhi awalan pe- dan akhiran-an 

yang memiliki arti sebagai penuntut ilmu (Zulhimma,2015). 

 Pesantren secara terminologi merupakan lembaga pendidikan 

tradisional Islam untu memahami, menghayati, mempelajari dan 

juga untu mengamalkan ajaran Islam dengan memfokuskan 
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pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-

hari (Zarkasyi,199 dalam Alwi,2013). 

2. Sejarah Pesantren Ar’Rohmah 

 Keberadaan Ar’Rohmah Putri Malang tidak dapat dilepaskan 

dengan Pesantren Hidayatullah yang didirikan oleh Ustadz 

Abdullah Said di Kampung Teritip Gunung Tambak Balikpapan 

(Kalimantan Timur) pada 02 Dzulhijjah 1392 H yang bertepatan 

dengan 07 Januari 1973 M. Seiring berjalannya waktu, beliau 

mengirimkan para santrinya untuk berdakwah di seluruh 

Nusantara untuk membangun pesantren. 

 Akibat kerpecayaan yang besar dari masyarakat, tahun 2013 

di SMP-SMA Program Thafidz 6 tahun khusus untuk putra. 

Adapun untuk santri putri, program Thafidz Al-Quran dibuka 

sebagai kelas-kelas khusus melalui seleksi, dengan harapan 

mampu menyelesaikan minimal 10 juz dalam tiga tahun 

(SMP/SMA). Mulai tahun 2018 juga mulai dibuka program 

Takhassus SMA 4 tahun untuk putri, yang dimana 1 tahun 

pertamannya dikhususkan untuk menghafal Al-Quran 30 juz dan 

3 tahun berikutnya untuk muraja’ah yang beriringan dengan 

program reguker SMA (Depdikhub). Angkatan pertama program 

ini menerima 16 santri. Bersamaan dengan itu pada tahun 2018 

dibuka pula Program Dauroh Quran 1 tahun (30 juz) untuk umum 

(putra dan putri, umur 17 – 22 tahun). Angkatan pertama 

menerima 15 santri putri dan 17 santri putra. 
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3. Permasalahan Muskuloskeletal di Ar’Rohmah 

 Setelah dilakukan pemeriksaan untuk mengerahui adanya 

myofascial pain syndrome, 30 santriwati teridentifikasi 

mengalami myofascial pain syndrome. Sehingga tidak sedikit para 

santriwati mengeluhkan rasa sakit, kaku, pegal hingga sakit pada 

leher dan pundak. 

 Pada dasarnya keluhan-keluhan diatas menjadi hal yang 

dianggap biasa sehingga tidak tertangani oleh medis, sehingga 

secara tidak sadar hal ini akan beresiko pada penurunan kekuatan 

otot leher, dan kepala akan condong ke depan dalam jangka 

waktu yang lama. 

 Keadaan ini menyebabkan keluhan muskuloskeletal akibat 

posisi tubuh yang statis, hal ini akan menyebabkan otot pun akan 

terus menerus berkontraksi, jika terjadi dalam jangka waktu yang 

lama dan berulang terus menerus makan akan mengakibatkan 

luka pada jaringan sehingga terjadi penumpukkan sisa-sisa 

metabolisme, yang menyebabkan rasa nyeri pada otot 

                
 

Gambar 2.9 Posisi duduk dalam Menghafal Al-Quran  

(Sumber: dok.pribadi,2018) 

 


