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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Myofascial Release Technique 

1. Definisi  

Aplikasi myofascial release yang berfokus pada tekanan dan 

berperan untuk meregangkan struktur myofascia dengan tujuan untuk 

melepas adhesion (perlengketan), menurunkan nyeri dengan teori gate 

control, mengembalikan kualitas cairan pada jaringan fascia, 

meningkatkan mobilisasi jaringan fasia dan otot (Riggs et al., 2008).  

Myofascial release didefinisikan sebagai teknik peregangan untuk 

merelaksasi secara maksimal jaringan yang mengalami perlengketan 

atau kekakuan. Teknik myofascial release bermanfaat untuk 

mengurangi rasa sakit, kecemasan, kualitas tidur, depresi dan kualitas 

hidup pasien dengan permasalahan muskuloskeletal (Thakur et al., 

2013). 

Myofascial release merupakan teknik manual terapi pada jaringan 

lunak dengan menerapkan tekanan yang efektif pada problematika 

muskuloskeletal dan banyak digunakan sebagai terapi untuk 

melepaskan pembatasan fascia dan mengembalikan mobilitas jaringan 

serta menghilangkan nyeri (Nitsure P et al., 2014).  

Mohammad Hosseinifar et al., (2016), menjelaskan bahwa 

penurunan intensitas nyeri, perbaikan gangguan gerak leher, dan 

permasalahan isometrik maksimum pada otot ekstensor leher dapat diatasi 
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dengan manual terapi myofascial release. Dampak dari myofascial release 

yaitu perbaikan gangguan gerak akibat nyeri leher, pengurangan rasa sakit, 

pengurangan spasme, perbaikan nutrisi jaringan, dan melancarkan aliran 

darah. 

2. Manfaat Fisiologis 

Werenski (2011), menunjukkan bahwa myofascial release dapat 

menurunkan nyeri dengan teori gate control. Menurut Suzanne et al.,  

(2010), menjelaskan bahwa baik saraf sensorik ber mielin besar (L) 

yang memmberikan informasi tentang raba dan propiosepsi dari perifer 

(Serat A alfa dan A beta maupun serat kecil (S) yang memberikan 

informasi mengenai nyeri (A-delta dan C) menyatu di kornu dorsalis 

medula spinalis. Perubahan impul saraf dari serat-serat afferent ke sel 

transmisi (T) medula spinalis di kornu dorsalis dimodifikasi oleh 

mekanisme gerbang di sel substansia glatinosa. Ketika ada rangsangan 

pada substansia galatinosa maka substansia glatinosa akan aktif dan 

gerbang akan tertutup sehingga sel T (transmition sel) di kornu 

dorsalis tidak akan aktif dan menyebabkan rangsang nyeri tidak naik 

ke medula spinalis menuju otak serta akan melepaskan hormon 

serotonin (rasa nyaman).  

Pemberian myofascial release technique, secara fisiologis akan 

terjadi pelepasan biokimia dari tubuh seperti histamine dan serotonin 

yang akan menyebabkan vasodilatasi dan permeabilitas pembuluh 

darah yang secara mekanis melakukan perbaikan atau penataan 
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kembali pada struktur jaringan pada otot (Fryer et al., 2005 dalam 

Haryatno et al., 2015).  

Indrayani (2012), menjelaskan bahwa myofascial release technique 

dapat meningkatkan aliran darah dan temperatur cutaneous. Pada 

penelitian mikroskopik menunjukkan bahwa tekanan yang dihasilkan 

dari myofascial release dapat dengan cepat membuka kapiler darah 

atau proses dilatasi sehingga terjadi peningkatan aliran darah. 

Peningkatan aliran darah dan volume darah pada area ini  akan 

menyebabkan area tersebut membuang sisa metabolisme atau cairan 

yang berlebih selama pemberian myofascial release sehingga terjadi 

penurunan nyeri dan pemulihan kualitas cairan dan jaringan fascia.   

3. Indikasi  

Riggs dan Grant (2009), mengatakan bahwa indikasi pemberian 

myofascial release technique, yaitu adanya adhesi, sprain, strain, 

fibromyalgia, myofascial pain, myofascial trigger point pain, neck 

pain, low back pain, muscle spasme (ketegangan otot). Menurut Shah 

dan Bhalara (2012), mengatakan bahwa indikasi dari myofascial 

release technique, yaitu nyeri kronis, sakit punggung, 

ketidakseimbangan pelvic, nyeri leher dan bahu, sakit kepala.  

4. Kontraindikasi 

Riggs dan Grant (2009), mengatakan bahwa kontraindikasi 

pemberian myofascial release technique, yaitu adanya peradangan 

akut, riwayat penyakit diseksi arteri, hipermobilisasi sendi, keganasan, 

osteomyelitis, osteoporosis vertebrae, rheumatoid arthritis, oedem 
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berat, sprain atau strain akut, varises, fraktur pada tulang (lokal), 

hematoma, ada riwayat aneurisma, gangguan sensitifitas pada kulit. 

5. Dosis 

         Sarrafzadeh (2012), dosis diberikannya myofascial release 

technique selama 90 detik, dan 6 repitisi. 

6. Teknik 

Shah dan Bhalara (2012), menyatakan bahwa myofascial release 

technique memiliki beberapa jenis penerapan, yaitu myofascial release 

direct, myofascial release indirect, myofascial release self.  

a. Myofascial release direct 

Myofascial release direct bekerja pada fascia yang 

mengalami keterbatasan. Terapis dalam melakukan myofasial 

release dapat menggunakan buku jari, jari-jari tangan, siku, 

pergelangan tangan atau kepalan tangan. Terapis melakukan 

penekanan dengan sedikit kekuatan pada area tertentu yang 

mengalami permasalahan myofascial secara perlahan meregangkan 

fascia yang mengalami keterbatasan. Teknik ini dilakukan 

disepanjang serabut otot dari distal menuju proksimal ke arah 

jantung secara longitudinal oleh terapis. Teknik myofascial release 

direct yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan 

penelitian.  

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.1 Myofascial Release Direct 

(Sumber : Shah dan Bhalara, 2012) 

b. Myofascial release indirect 

Pada metode myofascial release indirect  dilakukan dengan 

teknik peregangan yang lembut dan tekanan yang ringan. Efek dari 

peregangan lembut yang diterapkan fascia akan menimbulkan rasa 

panas yang akan menyebabkan peningkatan aliran darah di daerah 

tersebut. Teknik ini juga menyebabkan reaksi untuk tubuh dapat 

menyembuhkan dirinya sendiri, menghilangkan rasa sakit dan 

mengembalikan kemampuan optimalnya.  

c. Myofascial release self 

Pada myofascial release self setiap individu yang 

mengalami permasalahan myofascial bisa menggunakan objek 

seperti foam roller  dan bola tennis dengan cara menumpu berat 

badan atau menggunakan gravitasi untuk penekanan sepanjang otot 

yang bertujuan untuk pembebasan fascia yang dilakukan secara 

mandiri. Teknik ini dilakukan sepanjang serabut otot dari distal 

menuju proksimal kearah jantung oleh terapis. 
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B. Contract Relax Stretching 

1. Definisi  

Contract relax stretching merupakan teknik manual terapi dengan 

muscle yang dikontraksikan secara isometrik sampai batas awal nyeri 

atau batas kontraksi optimal (Page, 2012). Contract relax stretching 

merupakan teknik yang mengkombinasikan  stretching isometrik dan 

stretching  pasif yang menimbulkan kontraksi isometrik pada otot yang 

memendek kemudian merileksasikan otot dan stretching pada otot 

tersebut (Pratama, 2013). 

Contract relax stretching merupakan teknik peregangan yang 

termasuk dalam proprioceptive neuromuscular fascilitation dengan 

kontraksi isometrik otot yang memendek kemudian dilanjutkan dengna 

relaksasi serta diberikan stretching pasif (Budiono, 2016).  

2. Manfaat Fisiologis 

Contract Relax Stretching merupakan teknik kontraksi isometrik yang 

akan membuat otot rileks melalui pelepasan analgesic endogenus opiate 

sehingga nyeri akan berkurang (Nagarwal et al., 2010). Kontraksi isometrik 

yang dilakukan pada contract relax akan membantu menggerakkan 

stretch reseptor dan muscle spindle dengan tujuan untuk menyesuaikan 

panjang otot maksimal. Selain itu contract relax stretching 

memberikan efek rileksasi otot dengan efek pumping action yang 

penting selama stretching yang dilakukan setelah melakukan kontraksi 

isometrik karena dapat meningkatkan aliran darah dan dapat mengulur 

otot serta memindahkan secara mekanis asam laktat dan zat sisa hasil 
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metabolisme lainnya sehingga otot lebih rilek dan mengurangi nyeri 

(Edwin, 2012).  

Stretching akan memanjangkan otot yang mengalami pemendekan 

dan akan mempengaruhi sarcomer dan fascia akan mengurangi 

overlaping antara thick and thin myofilament dalam sarcomer sebuah 

taut band otot yang mengandung trigger point didalamnya. 

Pengurangan overlaping antara dua myofilamen akan melebarkan 

pembuluh kapiler sehingga sirkulasi darah lancar. Sirkulasi darah yang 

lancar akan mencegah muscle fatigue, mengurangi penumpukan 

sampah metabolisme, meningkatkan nutrisi dan oksige pada sel otot 

(Widodo, 2011). 

3. Indikasi  

Risal (2014), mengatakan bahwa indikasi dari teknik contract relax 

stretching  yaitu apabila ada spasme atau thightness pada otot dan 

terbatasnya gerak range of motion karena adanya kontraktur dan 

memicu pemendekan jaringan connective tissue.  

4. Kontraindikasi 

Hardjono dan Azizah Ervina (2012), mengatakan bahwa 

kontraindikasi dari teknik contract relax yaitu apabila terdapat fraktur 

yang masih baru pada daerah shoulder gridle, post imobilisasi yang 

lama, dan ditemukan adanya inflamasi akut.  

5. Dosis 

Irfan dan Natalia (2008), mengatakan bahwa teknik contract relax 

inidilakukan pada otot yang mengalami spasm dengan penerapan 3 
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repetisi atau pengulangan dengan kontraksi isometrik selamaenam  

detik disertai inspirasi kemudian stretching pasif atau rileksasi selama 

sembilam detik bersamaan dengan ekspirasi maksimal. 

6. Teknik 

Hardjono dan Azizah (2012), mengatakan bahwa kontraksi 

isometrik dilakukan selama 6 detik yang diikuti inspirasi maksimal. 

Hal tersebut akan mengaktifkan motor unit maksimal yang ada pada 

luas otot yang mengalami masalah dan akan menstimulus golgi tendon 

organ sehingga mengakibatkan otot rileks setelah kontraksi (reserve 

innervation) yang menyebabkan pelepasan adhesion yang terdapat 

dalam intermiofibril dan tendon. Kemudian setelah kontraksi isometrik 

lakukan rileksasi selama 9 detik dimana akan diperoleh rileksasi 

maksimal yang di fasilitasi oleh reserve innervation. Proses rileksasi 

diikuti ekspirasi maksimal dan akan diperoleh pelemasan otot. Dan 

peregangan juga dilakukan bersamaan dengan rileksasi maka akan di 

dapat panjang otot yang lebih maksimal akibat teknik tersebut yang 

melalui mekanisme stretch relax. Stretching yang dilakukan pada 

maksimal range of motion akan merangsang golgi tendon organ 

sehingga timbul rileksasi pada otot agonis. Penerapan contract relax 

stretching bisa dilakukan 3 repetisi. 
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Gambar 2.2 Contract Relax Stretching 

 (Sumber: Muscolino, 2009) 

 

 

C. Anatomi Levator Scapula 

Otot levator scapula mempunyai origo pada tuberculum posterior 

prossesus transversus vertebra C1-C4 dan berinsersio pada sudut angulus 

superior scapula (Daniel dan Wibowo, 2015). Otot levator scapula 

tergolong otot tonik yang sangat rentan untuk terjadi patologi nyeri 

myofascial trigger point otot levator scapula karena aktivitas terus 

menerus dalam menstabilisasi scapula dan leher. Aktivitas otot levator 

scapula dapat meningkat dengan adanya postur yang buruk, bodi mekanik 

yang jelek serta ergonomi kerja yang buruk, kelelahan, serta trauma atau 

strain kronis. Apabila faktor tersebut berlangsung terus menerus dalam 

waktu yang lama maka akan menimbulkan stressmekanik dan biokimia 

pada struktur jaringan otot levator scapula terurtama struktur jaringan 

myofascial (Sugijanto et al., 2006).  

Hasniaet al., (2014), mengatakan bahwa pada otot levator scapula 

memiliki beberapa aksi pada gerak fungsional leher yang terdiri dari 

elevasi, rotasi scapula ke inferior, retraksi, elevasi, rotasi scapula ke 
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superior dan memungkinkan depresi costa 3-5, serta ekstensi, lateral fleksi, 

rotasi leher. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.3 Otot Levator Scapula 

(Sumber: Daniel, 2005) 

 

D. Myofascial Trigger Point 

1. Definisi 

Nyeri kepala sampai leher sering timbul berupa nyeri lokal yang 

terletak di sekitar lokasi kompresi (Arendt Nielsen et al., 2010). Nyeri 

tersebut muncul karena penekanan pada area myofascial trigger point 

yaitu titik kecil yang hiperiritation, dan memusat yang timbul di taut 

band skeletal muscle yang mengalami cedera atau beban kerja secara 

terus menerus dan berlebihan. Penekanan pada area tersebut tidak 

hanya menimbulkan nyeri setempat disertai fenomena otonomik dan 

disfungsi sensorik motorik tetapi juga terdapat rasa nyeri menjalar ke 

daerah tubuh yang berbeda (Kiralp et al., 2009).  
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Myofascial trigger point merupakah spot kecil yang hiperiritation 

dan memusat, yang diakibatkan karena cedera atau beban kerja 

berlebih secara terus menerus yang timbul di dalam taut band sceletal 

muscle (Tanifia, 2015). Lokalisasi dari myofascial trigger point  cukup 

bervariasi terdapat pada beberapa otot di tubuh kita terutama yang 

sering terjadi pada daerah kepala, leher, bahu. Keberadaan myofascial 

trigger point  yang paling umum terjadi pada m. trapezius, m. levator 

scapula m. suboccipitalis, dan m. sternocledomastoid (Karadas et al., 

2013).  

2. Patofisiologi 

Kesalahan postur atau ergonomi tubuh menyebabkan beban 

kerja statis dengan posisi kepala miring ke salah satu sisi 

menyebabkan overload work pada otot levator scapula yang berfungsi 

sebagai stabilisator leher sehingga menyebabkan pemendekan otot. 

Pemendekan bisa terjadi karena ketegangan dari serabut kolagen 

sehingga menyebabkan iskemik dan sirkulasi darah menurun serta 

penumpukkan sisa metabolisme yang mengahasilkan proses 

peradangan dan timbul trigger point yang menyebabkan nyeri 

(Makmuriyah, 2013). Penyebab terjadinya myofascial trigger point 

levator scapula dikarenakan postural pada otot levator scapula  yang 

berfungsi sebagai fiksator leher dan scapula, maka kesalahan postur 

yang berupaya forward head akan menyebabkan kerja statis dalam 

waktu yang lama dan pada posisi lateral head posture  posisi kepala 

akan miring kesalah satu sisi yang akan menyebabkan overload work 
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dari kerja otot levator scapula. Kerja statis yang terus menerus dan 

overload work  akan menyebabkan trigger point dan taut band pada 

sebuah otot (Widodo, 2011).  

Akibat kerja otot dan beban yang berulang-ulang akan 

menyebakan trauma. Beban tegangan yang berlebih yang diterima 

jaringan myofascial  secara intermiten dan kronis akan menyebabkan 

myofascial tegang dan terjadi perlengketan antar serabut jaringan ikat 

(microadhesion) sehingga menyebabkan cedera pada myofascial yang 

akan menstimulasi fibroblast dalam fascia. akibat terstimulasi 

fibroblast maka akan menghasilkan lebih banyak kolagen. Kolagen 

yang terbentuk tidak beraturan atau crosslink sehingga menimbulkan 

jaringan fibrous yang tidak elastis. Ketika di palpasi jaringan fibrous 

akan terasa keras. Ikatan fibrous berjalan secara longitudinal 

sepanjang otot levator scapula. Hal ini akan meyebabkan viscous 

cycle yang menimbulkan iskemik dan ketegangan otot, mengakibatkan 

pengurangan zat gizi, kekurangan oksigen pada otot. Adanya beban 

tegang yang berlebihan diterima jaringan otot secara intermiten dan 

kronis akan menimbulkan myofibril (taut band) sehingga 

mengakibatkan myofascial trigger point (Giamberardino, 2011).   

Kontraksi otot yang berlebihan secara terus menerus akan 

mengakibatkan penekanan pada pembuluh kapiler sehingga 

menyebabkan penurunan sirkulasi darah ke otot dan terjadi pelepasan 

ion kalsium dari retikulum sarkoplasma bersamaan dengan pemakaian 

ion kalsium yang berikatan dengan troponin C untuk memicu ikatan 
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aktin dan miosin sehingga terjadi pemendekan sarkomer yang terus 

menerus. Kontraktur sarkomer mengakibatkan terjadinya taut band, 

pain, tenderness. Taut band merupakan bagian muscle belly dan 

berhubungan dengan trigger point yang mengeras, apabila ditekan 

menghasilkan nyeri lokal dan referred pain (Gerwin, 2010). Adanya 

taut band berdampak pada iskemik lokal karena sirkulasi darah yang 

menurun dan kebutuhan nutrisi serta hipoksia syang mengakibatkan 

penumpukan sisa metabolisme (akumulasi asam laktat) mengakibatkan 

penurunan PH lokal dan diikuti keluarnya substansi yang menstimulus 

reseptor nyeri (Jay et al., 2015). 

3. Faktor penyebab 

Beberapa penyebab yang bisa menyebabkan terjadinya nyeri pada 

myofasial trigger point , yaitu trauma pada otot, postur tubuh, 

ergonomi saat bekerja, dan usia (Anggraeni, 2013). 

a. Trauma pada otot 

Kerja otot yang berlebihan lama-lama akan menyebabkan 

trauma pada otot, yaitu trauma makro dan mikro. Penyebab trauma 

makro yaitu direct injury pada otot yang menyebabkan inflamasi 

dan timbulnya jaringan-jaringan kolagen baru yang berbentuk tidak 

beraturan yang  memunculkan myofascial trigger point pada otot. 

Trauma mikro disebabkan akibat cedera yang berulang akibat kerja 

terus menerus dengan beban kerja yang berat. Hal ini dapat 

menyebabkan munculnya jaringan kolagen baru dan berujung pada 
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terbentuknya jaringan fibrous yang memicu berkembangnya 

trigger point.  

b. Postur tubuh 

Aktivitas manusia saat ini yang cenderung dala posisi diam 

dengan postur yang buruk seperti forward head posture dan lateral 

head posture dalam durasi yang lama bisa mengakibatkan beban 

berlebih pada otot levator scapula. 

c. Ergonomi saat bekerja 

Posisi duduk saat bekerja yang statis dalam waktu yang 

lama dan mengangkat beban yang melebihi kemampuan otot dapat 

menyebabkan kompresi pada otot dan memicu terjadinya nyeri 

pada myofascial trigger point. 

d. Usia  

Pada usia pertengahan (dewasa) rentan terjadinya nyeri 

kasus  myofascial trigger point karena menurunnya kemampuan 

otot untuk menahan dan mengatasi trauma akibat beban. Semakin 

tua usia seseorang, maka semakin menurunnya jumlah serabut otot 

dan masa otot yang menyebabkan atrofi sakibat dari degenerasi 

pada ototnya. Dampaknya akan terjadi penurunan kekuatan dan 

fleksibilitas otot.  

4. Tanda dan gejala 

Menurut Hardjono dan Azizah (2012), mengatakan bahwa tanda dan 

gejala dari myofascial trigger point , yaitu adanya nyeri terlokalisir pada 

otot yang mengalami permasalahan, terdapat taut band pada otot dan fascia 

serta jaringan ikat longgar atau connective tissue, adanya reffered pain, 
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adanya thightness pada otot yang mengalami permasalahan sehingga 

menyebabkan keterbatasan lingkup gerak sendi, dan spasme otot akibat 

adanya rasa nyeri yang timbul karena penumpukan zat iritan atau 

metabolik.  

5. Pemeriksaan Spesifik  

Cesar et al., (2011), menyatakan bahwa nyeri alih yang 

ditimbulkan oleh myofacial trigger point  pada m. trapezius dan m. 

sternocledomastoid menyebar ke sisi temporal, pada m. masseter 

superficial menyebar ke bagian dahi, m. obliquus superior dan m. 

suboccipitalis menyebar ke dua bagian yaitu bagian dahi dan belakang 

mata, serta pada m. levator scapula menyebar ke belakang leher.  

 

 

a. m. trapezius  

b. m. 

sternocleidomastoideus  

c.  m. temporalis  

d. m. masseter 

superficialis  

e. m. suboccipitalis  

f. m. trapezius-m.         

suboccipitalis 

g.  m. levator scapula 

h. m. obliquus superior  

 

Gambar 2.4 Myofascial Trigger Point 

 (Sumber : Emril, 2013). 
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Titik palpasi untuk mendiagnosa adanya pemrmasalahan 

myofascial trigger point pada otot-otot tersebut ditunjukkan pada 

gambar berikut; 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Myofascial Trigger Point pada m. levator scapula 

(Sumber :  Emril, 2013) 

 

Pemeriksaan fisik adalah salah satu cara untuk menetapkan 

diagnosis myofascial trigger point yang terdiri dari (Dommerholt, 

2006) : 

1. Flat Palpation 

Pemeriksaan yang digunakan dengan cara memberi tekanan 

pada otot yang di palpasi atau mengalami keluhan. Ketika trigger 

point terdapat taut band, nyeri lokal menandakan adanya 

myofascial trigger point. 
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Gambar 2.6  Flat Palpation 

(Sumber :  Dommerholt, 2006) 

 

2. Pincer Palpation 

Pemeriksaan dengan cara menjepit otot yang mengalami 

keluhan merupakan cara princer palpation. Tujuan dijepitnya otot 

untuk menemukan nyeri lokal dan memperolah respon kedutan 

lokal. 

 

 

  

 

 

Gambar 2.7 Pincer Palpation 

(Sumber : Dommerholt, 2006) 

 

 

3. Snapping Palpation 

Pemeriksaan dengan cara otot yang mengalami keluhan 

ditekan dan digerakkan secara bolak-balik seperti memetik gitar 
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tetapi tangan terapis tetap kontak dengan kulit. Tujuannya untuk 

mendapatkan respon kedutan lokal. 

 

Gambar 2.8  Snapping Palpation 

(Sumber :  Lavelle, 2007) 

 

E. Nyeri 

1. Definisi  

International Association for the Study of Pain atau IASP, 

menjelaskan bahwa nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional 

yang berkaitan dengan kerusakan jaringan atau stimulus yang 

berpotensi menimbulkan kerusakan jaringan. Nyeri merupakan rasa 

yang tidak nyaman yang dapat disebabkan oleh efek dari penyakit-

penyakit tertentu atau akibat cedera (Andarmoyo, 2013). 

2. Klasifikasi Nyeri 

Menurut Asmadi (2008), klasifikasi nyeri sebagai berikut : 

a. Nyeri berdasarkan tempatnya  

1) Pheriperal pain, yaitu nyeri yang terasa pada superficial 

dalam tubuh misalnya pada kulit, mukosa. 
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2) Deep pain, yaitu nyeri yang dirasakan lebih dalam atau 

pada oorgan tubuh viseral. 

3) Reffered pain, merupakan deep pain yang disebabkan 

karena oermasalahan struktur jaringan dalam tubuh yang 

ditransmisikan ke bagian tubuh di area lain, bukan daerah 

asal nyeri. 

4) Central pain, yaitu nyeri yang terjadi karena perangsangan 

pada ssp, spinal cord, batang otak, dan talamus. 

b. Nyeri berdasarkan sifatnya 

1) Incidental pain, yaitu nyeri yang timbul suatu waktu lalu 

menghilang. 

2) Steady pain, yaitu rasa nyeri yang timbul terus menerus dan 

dirasakan dalam waktu yang lama. 

3) Paroxysmal pain, adalah rasa nyeri yang dirasakan dealam 

intensitas tinggi. Nyeri ini akan terasa kurang lebih 10 sampai 

15  menit, lalu menghilan dan  kemudian dating lagi.  

c. Nyeri berdasarkan berat ringannya 

1) Nyeri ringan, yaitu nyeri dengan intensitas rendah. 

2) Nyeri sedang, yaitu nyeri dengan intensitas sedang. 

3) Nyeri berat, yaitu nyeri dengan intensitas tinggi. 

3. Pengukuran Nyeri  

Terdapat 4 pengukuran nyeri yaitu alat Unidementional Pain 

Rating Scale (UPRS) utama yang digunakan dalam praktek klinis 

untuk menilai nyeri. terdiri dari Numeric Rating Scala (NRS), Verbal 
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Rating Scale (VRS), Faces Paiin Scale (fps) dan Visual Analoge Scale 

(VAS).  Visual Analoge Scale (VAS) merupakan alat pengukuran 

intensitas nyeri yang dianggap paling efisien yang telah digunakan 

dalam penelitian dan pengaturan klinis (Hawker et al, 2011).  

Numeric rating scale  merupakan sutau alat ukur yang sederfhana 

dan mudah dimengerti serta digunakan untuk mengetahui intensitas 

nyeri dengan skala penilaian mengunnakan angka 0-10 nyeri dengan 

angka 0 “tidak nyeri”, angka 1 sampai 3 “nyeri ringan”, angka 4 

sampai 6 “nyeri sedang”, angka 7 sampai 9 “nyeri berat”, dan angka 10 

“nyeri sangat hebat” (Widiarti, 2016). 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Numeric Rating Scale 

(Sumber : Yudiyanta, 2015) 

 

F. Polres Probolinggo Kota 

Polres Probolinggo Kota bertempat di Jalan Dr. Moch Saleh No. 

34, Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219. Telepon 

(0335) 421245. Website : resprobolinggokota.jatim.polri.go.id.  

Kapolres Probolinggo Kota, yaitu AKBP Alfian Nurrizal 

S.H.,S.IK.,M.Hum dan Wakil Kapolres Probolinggo Kota, yaitu Kompol 

Imam Fauji, S.H.,M.Si.  terdapat 5 bagian yaitu kabagops, kabagsumda, 

kabagren, kasat intelkam, dan kasar reskrim. Jumlah keseluruhan anggota 
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Polres Probolinggo Kota berkisar 420 orang yang terdiri dari 394 laki-laki 

dan 26 perempuan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10  Posisi Kerja Anggota Polres Probolinggo Kota 

(Sumber :  Data Primer, 2019) 

 

Pekerjaan anggota Polres Probolinggo Kota sangat beragam, mulai 

dari pekerjaan outdoor dan indoor. Pekerjaan outdoor yang sering 

dilakukan anggota Polres Probolinggo Kota seperti polisi yang bekerja di 

bagian lalu lintas, patroli, maupun penjagaan ketika ada suatu kegiatan 

maupun event penting. Sedangkan pekerjaan indoor yang sering dilakukan 

anggota Polres Probolinggo Kota yaitu bekerja di dalam ruangan yang 

bertempat di Polres Probolinggo Kota dengan menggunakan komputer, 

seperti bagian reskrim, skck, dan lain sebagainya. Peggunaan komputer 

menjadi suatu keharusan untuk mempermudah anggota polisi dalam 

memasukkan data, mencari informasi dalam beberapa masalah atau 

keperluan masyarakat kota Probolinggo.  
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Anggota Polres Probolinggo Kota dalam menggunakan komputer 

seringkali ditemukan ergonomi yang tidak baik dalam posisi statis dengan 

waktu penggunaan komputer yang terlalu lama. Setiap hari anggota polisi 

bisa menggunakan komputer 2 sampai 8 jam per harinya, hal ini belum 

termasuk jika ada pekerjaan yang mengharuskan lembur. Durasi 

penggunaan komputer yang lama dengan posisi leher maupun bahu yang 

mempertahankan postur kepala yang cenderung ke depan maka akan 

menimbulkan kekakuan pada otot khususnya levator scapula yang 

nantinya mempengaruhi beberapa jaringan lunak lainnya seperti tendon, 

fascia dan akan memicu terjadinya myofascial trigger point levator 

scapula..  
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