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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yeng sangat pesat di era globalisasi saat 

ini memberikan beberapa dampak besar terhadap life style terutama 

masyarakat di Indonesia. Salah satu perkembangan teknologi yang 

digunakan sebagai penunjang untuk pekerjaan sehari-hari, yaitu komputer. 

Komputer digunakan sebagai  suatu teknologi untuk membantu mengolah 

data, mencari informasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh 

masyarakat di berbagai kota maupun negara. Penggunaan komputer dalam 

sehari selama 2 sampai 8 jam, belum termasuk jika mereka diharuskan 

untuk kerja lembur hingga malam. Hal ini menyebabkan postur tubuh para 

pegawai yang statis dalam waktu yang lama (Anggraeni, 2013). 

Berdasarkan survey di Amerika Serikat diketahui bahwa penggunaan 

komputer 5 sampai 8 jam perhari atau 69% dari total jam kerja (Iridastadi, 

2014).  Di Indonesia berdasarkan penelitian Rahadini tahun 2006 

didapatkan bahwa dari 200 responden karyawan kantor perusahaan 

nasional di Yogyakarta ditemukan tingkat prevalensi keluhan 

muskuloskeletal terbesar pada bagian leher sampai bahu 68,7%. 

Durasi penggunaan komputer yang terlalu lama dan posisi tubuh 

yang statis akan menimbulkan kontraksi berlebihan pada otot levator 

scapula yang berfungsi sebagai fiksator leher dan scapula, maka kesalahan 

postur akan berupaya terjadinya forward head posture dan lateral head 

posture. Postur tubuh tersebut akan memberikan overload work pada otot 
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levator scapula dan menyebabkan taut band dan trigger point pads 

myofascial (Widodo, 2011). Myofascial yang mengalami cedera akan 

terjadi microadhesion sehingga menstimulasi fibroblast dalam fascia.. 

Fibroblast yang terstimulasi akan menghasilkan lebih banyak kolagen yang 

menyebabkan fibrous tidak elastis. Ketika di palpasi jaringan fibrous akan 

terasa keras. Hal ini akan meyebabkan viscous cycle yang menimbulkan 

iskemik dan ketegangan otot, mengakibatkan pengurangan zat gizi, 

kekurangan oksigen pada otot. Adanya beban yang membuat tegang secara 

berlebihan diterima jaringan otot maupun fascia  secara intermiten dan 

kronis akan menimbulkan myofibril (taut band) sehingga mengakibatkan 

myofascial trigger point (Giamberardino, 2011).  

Nyeri myofascial berkaitan dengan daerah tubuh yang memiliki 

trigger points dan setiap orang memiliki potensi myofascial trigger points 

baik bersifat aktif maupun pasif sehingga nyeri myofascial sangat sering 

terjadi. Nyeri myofascial trigger points dapat muncul karena adanya 

penekanan pada myofascial trigger points. Area myofascial trigger points 

merupakan spot kecil yang bersifat hiperiritation yang memusat dan 

terdapat dalm taut band sceletal muscle. Hal ini biasa terjadi jika terdapat 

trauma mikro yang disebabkan akibat kegiatan yang bersifat terus menerus 

(Emril et al., 2011). Berdasarkan hasil kajian Delgado (2009) mengatakan 

bahwa usia produktif merupakan usia yang beresiko mengalami keluhan 

nyeri pada otot levator scapula karena pada usia tersebut mengalami 

degenerasi jaringan dan massa otot menurun.  
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Johnson (2008), menjelaskan bahwa prevalensi nyeri leher di 

Kanada pada orang dewasa berkisar 15,4 sampai 45,3 persen dalam satu 

bulan dan pada anak-anak atau remaja berkisar 4,5 sampai 8,5 persen. 

Masyarakat lebih sering mengeluhkan nyeri otot pada bagian atas daripada 

bagian tubuh lainnya. Nyeri otot tersebut 84 persen terjadi pada otot 

supraspinatus, otot levator scapula, otot infra spinatus, dan otot scalenus. 

Prevalensi myofascial otot levator scapula berkisar sampai 65 persen 

(Emril, 2013). Setyowati (2017) mengatakan bahwa otot levator scapula 

merupakan otot stabilisasi scapula dan leher untuk mempertahankan 

postur kepala yang cenderung ke depan akibat beban kepala serta kekuatan 

gravitasi. Kerja otot levator scapula akan meningkat jika ada 

permasalahan posisi kerja yang buruk sehingga menyebabkan adanya 

gangguan pada struktur jaringan fascia dan otot. Berdasarkan hasil 

penelitian Cesar et al. (2011) menjelaskan bahwa nyeri yang diakibatkan 

myofascial trigger points pada otot levator scapula menyebar ke bagian 

belakang leher.  

Berdasarkan permasalahan di atas beberapa penanganan bisa 

dilakukan untuk mengurangi nyeri myofascial trigger point. Salah satunya 

dengan tenaga kesehatan yaitu fisioterapi. Fisioterapi menurut World 

Confederation Physical Therapy (1999) merupakan pelayanan kesehatan 

yang bertujuan untuk membangun, merawat, dan memulihkan fungsi gerak 

tubuh manusia menggunakan beberapa penanganan secara manual, 

meningkatkan fungsi gerak, physics, electrotherapeutic dan mekanis, 

pelatihan fungsi, dan komunikasi. Beberapa terapi manual yang digunakan 
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fisioterapi dalam menangani kasus muskuloskeletal, yaitu myofascial 

release technique, contract relax stretching, hold relax stretching, muscle 

energy setting, dan lain sebagainya. Pada penelitian ini, peniliti akan 

menggunakan terapi manual myofascial release technique dan contract 

relax stretching untuk mengurangi nyeri.  

Myofascial release technique menurut Shah (2012) merupakan 

teknik manual untuk meregangkan fascia dengan tujuan untuk melepaskan 

hambatan pada lapisan dalam bagian fascia dan menurunkan permasalahan 

taut band. Myofascial release technique merupakan aplikasi yang berperan 

untuk meregangkan struktur myofascia dan otot dengan tujuan untuk 

melepas perlengketan dan mengurangi nyeri dengan teori gate control 

(Riggs dan Grant, 2008). 

Contract relax stretching merupakan teknik dalam propioceptive 

neuromuscular fascilitation (PNF) yang melibatkan kontraksi isometrik 

dari otot yang tegang dan diikuti rileksasi dari otot tersebut kemudian 

diberikan stretching secara pasif dari jaringan lunak (Sugijanto, 2006). 

Teknik ini mengakibatkan penguluran dari struktur jaringan lunak seperti 

fascia dan otot yang memendek sehingga dapat mengurangi pemendekan 

otot maupun jarungan lunak lainnya. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan, rata-rata 

pegawai kantor POLRES Probolinggo Kota banyak mengeluhkan nyeri 

leher sampai bahu setelah menggunakan komputer dengan waktu yang 

cukup lama. Posisi kerja yang statis dapat menimbulkan kerja yang 

berlebihan terhadap otot. Seperti pegawai kantor POLRES Probolinggo 
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Kota yang berada di depan sebuah perangkat komputer yang 

mengharuskan posisi kepala terus menunduk atau terus tegak yang 

menyebabkan otot bekerja lebih banyak dalam menjaga posisi kepala dal 

serta ergonomi tubuh yang buruk terutama leher yang menimbulkan 

forward head position, gridle elevation dan neck deviation. Kebiasaan 

tersebut jika dilakukan terus menerus dengan durasi yang lama maka akan 

memicu timbulnya nyeri dan tegang di sekitar area leher, bahu, dan 

punggung (Nugraha et al., 2016). 

Penelitian dengan membandingkan pengaruh myofascial release 

dengan contract relax terhadap penurunan nyeri myofascial trigger point 

levator scapula belum dilakukan. Penelitian terdahulu membandingkan 

pengaruh manual terapi dengan modalitas elektroterapi terhadap 

pengurangan nyeri myofascial trigger point dan beberapa penelitian 

sebelumnya juga meneliti penurunan nyeri myofascial trigger point setelah 

diberikan myofascial release dan penelitian lain meneliti adanya efek 

pemberian contract relax stretching untuk menurunkan nyeri myofascial 

trigger point .  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis 

berminat melakukan penelitian yang berjudul “Perbandingan Pengaruh 

Myofascial Release Dengan Contract Relax Terhadap Penurunan Nyeri 

Myofascial Trigger Point Levator Scapula Pada Anggota Polres 

Probolinggo Kota”. 
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimana perbandingan pengaruh myofascial release dengan 

contract relax terhadap penurunan nyeri myofascial trigger point levator 

scapula pada anggota POLRES Probolinggo Kota? 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbandingan pengaruh myofascial release dengan 

contract relax terhadap penurunan nyeri myofascial trigger point 

levator scapula pada anggota POLRES Probolinggo Kota. 

 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi pengaruh penurunan nyeri sebelum dan sesudah 

pemberian myofascial release pada myofascial trigger point 

levator scapula anggota POLRES Probolinggo Kota. 

b. Mengidentifikasi pengaruh penurunan nyeri sebelum dan sesudah 

pemberian contract relax pada myofascial trigger point levator 

scapula anggota POLRES Probolinggo Kota. 

c. Menganalisis perbandingan pengaruh myofascial release dengan 

contract relax pada myofascial trigger point levator scapula 

terhadap penurunan nyeri anggota POLRES Probolinggo Kota. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah wawasan pengetahuan fisioterapi di bidang 

muskuloskeletal dan sebagai salah satu pedoman untuk kajian 

mengenai myofascial release  dan contract relax. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi Mahasiswa Fisioterapi 

Sebagai referensi dalam pembelajaran mahasiswa berkaitan 

dengan penerapan teknik sebagai langkah penyelesaian myofascial 

trigger point levator scapula. 

b. Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat memberikan wawasan dan masukan tentang 

myofascial release dan contract relax dapat menjadi penatalaksaan 

untuk menurunkan nyeri myofascial trigger point levator scapula. 

c. Manfaat bagi Masyarakat Umum 

Sebagai wawasan informasi terkait adanya Fisioterapi 

untuk menyelesaikan permasalahan myofascial trigger point 

levator scapula. 

d. Manfaat bagi Peneliti 

Peneliti mendapatkan pengetahuan, pemahaman dan 

penanganan Fisioterapi pada kasus myofascial trigger point 

levator scapula. Peneliti juga bisa mengembangkan kasus dan 

menambah keterampilan dalam menangani kasus myofascial 

trigger point levator scapula. 
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E. Keaslian Penelitian 

  Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No Nama 

Peneliti 

Judul Instrumen 

Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan 

Penelitian 

1. Thakur, 

Manisha, 

Narkeesh 

A& 

Kanimozh

i (2013). 

Efficacy 

of 

Myofascia

l Release 

in 

Fibromyal

gia 

Skala VAS, 

Epwort 

Sleepines 

ScalA 

(ESS), Self 

Trait 

Anxiety 

Inventory 

(STAI) dan 

Fibromyalgi

a Impact 

Questionnai

re (FIQ) 

 

Pengobatan 

konvensional dan 

myofascial 

release technique 

samasama bisa 

mengurangi nyeri, 

gangguan tidur, 

dan kecemasan 

bila terjadi 

fibromyalgia. 

Membandingkan 

pengobatan 

konvensional seperti 

hot packs, terapi 

interferensial, 

ultrasound, active 

exercise, dan latihan 

pernapasan dengan 

teknik myofascial 

release. 

Sedangkan penelitian 

selanjutnya yaitu 

membandingkan 

antara myofascial 

release technique 

dengan contract 

relax stretching. 

2 Pajar 

Haryatno 

dan Heru 

Purbo 

Kuntono 

tahun 

(2016). 

Pengaruh 

Pemberian 

Tens, 

Myofasial 

Release 

Terhadap 

Penurunan 

Nyeri 

Leher 

Mekanik 

VAS Penelitian 

dilakukan selama 

2 minggu, 3 kali 

dalam seminggu. 

Diperoleh nilai p 

= 0,000 yang 

artinya ada 

pengaruh 

pemberian tens 

dan myofascial 

release untuk 

menurunkan nyeri 

leher mekanik 

Penelitian ini terdiri 

dari 2 variabel, 

yaitu variable bebas 

TENS dan 

myofascial release 

technique 

sedangkan variable 

terikat yaitu derajat 

nyeri. dari 20 

subjek yang 

diberikan 

intervensi. 

Sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

terdiri dari 2 

variabel, yaitu 

variabel bebas 
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No Nama 

Peneliti 

Judul Instrumen 

Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan 

Penelitian 

myofascial release 

technique dan 

contract relax 

stretching. Variabel 

terikat penelitian ini 

yaitu derajat nyeri. 

subyek berdasarkan 

seluruh responden 

anggota polres 

probolinggo kota  

3 Astari 

Dewi Nur 

Setyowati 

(2017). 

Perbedaan 

pengaruh 

Myofascia

l Release 

dan 

kompresi 

iskemik 

terhadap 

penurunan 

nyeri 

Myofascia

l 

Syndrome 

otot 

Levator 

Scapula 

VAS Ada perbedaan 

pengaruh 

Myofascial 

Release dan 

kompresi iskemik 

terhadap 

penurunan nyeri 

myofascial 

syndrome otot 

levator scapula. 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

perbedaan pengaruh 

myofascial release 

dan kompresi 

iskemik terhadap 

penurunan nyeri 

myofascial 

syndrome otot 

levator scapula.  

Sedangkan 

penelitian 

selanjutny bertujuan 

untuk mengetahui 

perbandingan 

pengaruh 

myofascial release 

dengan contract 

relax terhadap 

penurunan nyeri 

myofascial trugger 

point levator 

scapula.  

4 Sugijanto 

dan 

Bunadi 

(2004) 

Perbedaan 

Pengaruh 

Pemberian 

Short 

Wave 

VAS Ada pengaruh 

pengurangan 

nyeri akibat 

sindroma nyeri 

miofascial otot 

Penelitian ini 

bermaksud untuk 

mengetahui 

perbedaan pengaruh 

terapi Short wave 
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No Nama 

Peneliti 

Judul Instrumen 

Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan 

Penelitian 

Diathermy 

dengan 

Short 

Wave 

Diathermy 

dan 

Transvers 

Friction 

Terhadap 

Pengurang

an Nyeri 

Pada 

Sindroma 

Nyeri 

Myofascia

l Otot 

Levator 

Skapula 

levator scapula 

akibat pemberian 

terapi Short wave 

Diathermy dan 

Contract Relax 

Stretching dengan 

Short Wave 

Diathermy dan 

TransversFriction

. 

Diathermy dan 

Contract Relax 

Stretching dengan 

Short Wave 

Diathermy dan 

Transvers Friction 

terhadap 

pengurangan nyeri 

akibat sindroma 

nyeri miofascial 

otot levator 

skapula. Jumlah 

responden 20 orang 

dengan lama waktu 

penelitian selama 6 

minggu. 

Sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

bertujuan untuk 

mengetahui 

perbandingan 

pengaruh 

myofascial release 

dengan contract 

relax terhadap 

penurunan nyeri 

myofascial trugger 

point levator 

scapula. Jumlah 

responden seluruh 

anggota polres 

Probolinggo Kota 

yang sesuai dengan 

kriteria inklusi. 

Penelitian ini 

dilakukan satu kali.  
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No Nama 

Peneliti 

Judul Instrumen 

Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan 

Penelitian 

5 Fajar 

irawati, 

N.Adesty 

(2017) 

Pengaruh 

pemberian 

contract 

relax 

dalam 

menurunk

an nyeri 

upper 

trapezius

muscle 

pada 

siswa 

jurusan 

teknik 

computer 

jaringan di 

SMK 

Kasatrian 

Solo 

VAS Contract relax 

stretching 

terbukti efektif 

untuk  

menurunkan nyeri 

otot upper 

trapezius 

Instrument 

penelitian ini VAS 

dan sampel siswa 

jurusan teknk 

computer jarngan di 

SMK Ksatria Solo. 

Sedangkan 

penelitian 

selanjutnya 

menggunakan 

instrument 

penelitian NRS dan 

modifikasi kuisioner 

dan sampel seluruh 

anggota Polres 

Probolinggo Kota 

yang sesuai dengan 

kriteria inklusi. 
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