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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami 

kemajuan yang cukup pesat. Perkembangan tersebut dapat kita lihat dari 

semakin banyaknya teknologi canggih yang memudahkan aktivitas 

manusia, salah satunya di antaranya adalah dengan adanya komputer. 

Kemajuan teknologi benar-benar sudah diakui dan dirasakan memberi 

banyak kemudahan serta kenyamanan bagi kehidupan umat manusia 

(Dwinungrum, 2012). 

Dunia kerja juga dimudahkan dengan adanya komputer dalam 

pengerjaan tugas ataupun dalam hal pembuatan dokumen-dokumen. Dari 

berbagai macam profesi yang memanfaatkan komputer, salah satunya 

adalah polisi yang tidak hanya bekerja secara outdoor, tapi juga bekerja 

secara indoor seperti menatap komputer selama 6 hari dari pukul 8 pagi 

sampai 3 sore. Posisi bekerja polisi yang tidak ergonomis (leher dan bahu 

yang terlalu tegang) dengan posisi statis dalam waktu lama dapat 

menimbulkan permasalahan. Melakukan gerakan yang berulang, pekerjaan 

secara manual, dan postur yang salah menunjukkan sebagai faktor utama 

terjadinya nyeri leher dan bahu (Grooten, 2006). 

Nyeri leher mengakibatkan tingkat morbiditas tinggi sehingga 

terjadi penurunan produktivitas kerja dan aktivitas sehari-hari. Berbagai 

pekerjaan dapat menyebabkan nyeri leher terutama jika bekerja dengan 
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posisi yang salah. Hal tersebut membuat leher dalam posisi tertentu 

dengan jangka waktu lama seperti pekerjaan yang hanya duduk di depan 

komputer sepanjang harinya. Penelitian yang dilakukan Dammerholt et al 

pada tahun 2006 menunjukkan bahwa keluhan nyeri yang dialami banyak 

yang berhubungan dengan trigger point. Myofascial Trigger Point 

Syndrome (MTPS) adalah salah satu gangguan nyeri muskuloskeletal yang 

mempengaruhi 95% dari nyeri kronik dan merupakan temuan umum (Shah 

et al., 2012). 

Nyeri myofascial tubuh bagian atas lebih sering terjadi 

dibandingkan pada bagian tubuh yang lainnya dan 84% titiknya terjadi 

pada otot supraspinatus, levator scapula, infraspinatus, dan scalenus. Otot 

levator scapula berfungsi untuk mengangkat scapula dan mempertahankan 

posisi leher dan merupakan salah satu otot yang sering terkena MTPS 

dengan prevalensi kejadian 0-65% (Fernandez dan Perez, 2012). 

MTPS levator scapula mengakibatkan kekakuan sendi, 

keterbatasan Lingkup Gerak Sendi (LGS), penurunan fleksibilitas otot, dan 

fungsional leher. Penurunan fleksibilitas otot dan fungsional leher dapat 

mengakibatkan terganggunya produktivitas kerja serta peningkatan resiko 

Penyakit Akibat Kerja (PAK). Diperlukan suatu upaya penanganan 

terhadap masalah MTPS otot levator scapula di lingkungan kerja untuk 

meningkatkan kemampuan fungsional para pekerja, salah satunya polisi. 

Kemampuan fungsional sendiri merupakan kemampuan seseorang dalam 

melakukan aktivitas kehidupan sehari-harinya secara mandiri 

(Leuckkenotte, 1999 dalam Muhith, 2015). 
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Upaya yang dapat dilakukan untuk menangani masalah MTPS otot 

levator scapula salah satunya adalah dengan fisioterapi. Pemaparan yang 

dikeluarkan oleh Permenkes pada tahun 2013 menyatakan, fisioterapi 

merupakan layanan kesehatan kepada individu atau kelompok untuk 

mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak serta fungsi tubuh 

sepanjang kehidupan dengan penanganan secara manual, peningkatan 

gerak, peralatan (mekanis, fisik, dan elektro-terapeutis), pelatihan fungsi, 

dan komunikasi. Intervensi manual terapi yang ditawarkan oleh fisioterapi 

beragam, diantaranya adalah contract relax stretching, hold relax 

stretching, ischemic compression, muscle energy technique, dan 

myofascial release technique. Pada pembahasan ini, peneliti memilih 

intervensi berupa myofascial release technique dan contract relax 

stretching. 

Konsep dari myofascial release technique adalah meregangkan 

fascia akibat kontraksi otot berlebihan yang membuat serabut elastin 

terulur dan meningkatkan fleksibilitas otot sehingga berhasil untuk 

meningkatkan kemampuan fungsional. Teknik ini merupakan bentuk 

terapi pada jaringan lunak yang bertujuan untuk mengurangi nyeri dan 

meningkatkan mobilitas. Diterapkannya tekanan dan friction pada teknik 

ini juga untuk memperbaiki jaringan pembungkus otot (Jenings, 2011). 

Contract relax stretching merupakan teknik latihan dimana otot 

mengalami kontraksi secara isometrik sampai batas awal dirasakannya 

nyeri. Otot yang dikontraksikan isometrik adalah otot agonis sampai batas 

kontraksi optimal atau submaksimal dan stretching pada tahap akhir 

memberikan efek pemanjangan soft tissue (fascia, otot, tendon, dan 
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ligamen) yang memendek secara patologis sehingga dapat meningkatkan 

LGS, mengurangi spasme, serta pemendekan otot (Wismanto, 2011). 

Pada penelitian sebelumnya, belum ada yang membandingkan 

pengaruh myofascial release technique dan contract relax stretching 

terhadap kemampuan fungsional. Penelitian sebelumnya tidak 

membandingkan 2 teknik manual terapi, melainkan membandingkan efek 

manual terapi dengan modalitas elektro terhadap penurunan nyeri dan 

peningkatan kemampuan fungsional. Selain itu, hasil studi pendahuluan 

yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 15 Oktober 2018 di Polres 

Probolinggo Kota terhadap 10 responden polisi, ditemukan sebanyak 6 

responden yang mengalami myofascial trigger point levator scapula 

hingga mengganggu kemampuan fungsionalnya. 

Berdasarkan pemaparan peneliti di atas, penulis tertarik untuk 

mengangkat topik tersebut sebagai bahan penelitian dan memaparkannya dalam 

bentuk proposal skripsi yang berjudul “Perbandingan Pengaruh Myofascial 

Release dengan Contract Relax terhadap Kemampuan Fungsional Myofascial 

Trigger Point Levator Scapula pada Anggota Polres Probolinggo Kota”.  
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah perbandingan pengaruh myofascial release 

technique dengan contract relax stretching terhadap peningkatan 

kemampuan fungsional myofascial trigger point levator scapula pada 

anggota Polres Probolinggo Kota? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbandingan pengaruh myofascial release 

technique dengan contract relax stretching terhadap peningkatan 

kemampuan fungsional myofascial trigger point levator scapula pada 

anggota Polres Probolinngo Kota. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi pengaruh peningkatan fungsional sebelum dan 

sesudah pemberian myofascial release technique pada myofascial 

trigger point levator scapula anggota Polres Probolinggo Kota. 

b. Mengidentifikasi pengaruh peningkatan kemampuan fungsional 

sebelum dan sesudah pemberian contract relax stretching pada 

myofascial trigger point levator scapula anggota Polres 

Probolinggo Kota. 

c. Mengetahui perbandingan pengaruh myofascial release technique 

dengan contract relax stretching terhadap peningkatan 

kemampuan fungsional myofascial trigger point levator scapula 

pada anggota Polres Probolinggo Kota. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Menjadi sarana untuk menerapkan serta mengembangkan ilmu 

fisioterapi yang secara teoritik diperoleh di bangku perkuliahan 

sebagai salah satu pedoman untuk kajian menangani myofascial 

release technique dan contract relax stretching. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Memberikan informasi dan referensi tambahan dalam 

peningkatan kemampuan fungsional myofascial agar dapat 

digunakan dalam praktik klinis. 

b. Bagi masyarakat 

Sebagai sarana ataupun suatu informasi bagi masyarakat 

luar dan juga penanganan terhadap myofascial trigger point 

levator scapula.  
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E. Keaslian Penelitian 

Sepengetahuan penulis, penelitian mengenai perbandingan pengaruh 

myofascial release technique dengan contract relax stretching terhadap 

kemampuan fungsional pada myofascial trigger point levator scapula anggota 

Polres Probolinggo Kota belum pernah dilakukan. Berikut adalah daftar 

beberapa jurnal yang berhubungan  dengan penelitian ini :  

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No. 
Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

1. Judul: 

Perbedaan Efek 

antara 

Integrated 

Neuromuscular 

Inhibition 

Technique 

(INIT) dengan 

Myofascial 

Release 

terhadap Nyeri 

dan Disabilitas 

kasus 

Myofascial 

Trigger Point 

Syndrome Otot 

Levator 

Scapulae. 

 

Nama: 

Nyoman Bagus 

Arthasusila, 

Wigraha, dan 

Wahyuddin. 

 

Tempat dan 

Tahun: Jakarta, 

2017. 

Metode: 

Pretest and 

Posttest 

Two Group 

Design. 

 

Instrumen: 

NDI dan 

Visual 

Analogue 

Scale 

(VAS) 

Terdapat 

perbedaan 

efektivitas 

antara 

intervensi 

kombinasi 

INIT dan US 

dengan 

myofascial 

release dan 

US terhadap 

penurunan 

nyeri dan 

disabilitas 

leher pada 

kasus MTrPs 

otot levator 

scapula. 

Variabel 

independen 

dalam penelitian 

ini adalah INIT 

dan MFRT yang 

masing-masing 

dikombinasikan 

dengan US. 

 

Variabel 

dependen dalam 

penelitian ini 

adalah 

penurunan nyeri 

dan peningkatan 

kemampuan 

fungsional. 
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No. 
Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

2. Judul: 

Perbedaan 

Pengaruh 

Pemberian 

Short Wave 

Diathermy 

(SWD) dan 

Contract Relax 

and Stretching 

dengan Short 

Wave 

Diathermy dan 

Transverse 

Friction 

terhadap 

Pengurangan 

Nyeri pada 

Sindroma 

Nyeri 

Miofasial Otot 

Levator 

Skapula. 

 

Nama: 

Sugijanto dan 

Bunadi, 

 

Tempat dan 

Tahun: Jakarta, 

2006. 

Metode: 

Pretest and 

Posttest 

Two Group 

Design. 

 

Instrumen: 

VAS. 

SWD dan 

contract relax 

stretching 

sangat 

berpengaruh 

terhadap 

pengurangan 

nyeri akibat 

dari sindroma 

nyeri miofasial 

otot levator 

skapula 

daripada SWD 

dan transverse 

friction. 

Variabel 

independen 

dalam penelitian 

ini adalah SWD 

dengan contract 

relax stretching 

dan SWD 

dengan 

transverese 

friction. 

 

Variabel 

dependen dalam 

penelitian ini 

adalah 

pengurangan 

nyeri sindroma 

nyeri myofascial 

levator scapula. 

3. Judul: Teknik 

Penguluran 

Otot-Otot 

Leher  

Untuk 

Meningkatkan 

Fungsional 

Leher  

Metode: 

Pretest and 

Posttest 

One Group 

Design. 

 

Instrumen: 

Neck Pain 

and 

Terdapat 

pengaruh 

latihan 

penguluran 

otot-otot leher 

terhadap 

peningkatan 

fungsional 

leher pada 

Variabel 

independen 

dalam penelitian 

ini adalah teknik 

penguluran otot 

leher.  

 

Variabel 

dependen dalam 
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No. 
Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

pada Penderita 

Nyeri Tengkuk 

Non-Spesifik. 

 

Nama: 

Bambang 

Trisnowiyanto. 

 

Tahun dan 

Tempat: 

Surakarta, 

2017. 

Disability 

Analogue 

Scale 

(NPAD). 

penderita nyeri 

tengkuk non 

spesifik. 

penelitian ini 

adalah 

peningkatan 

kemampuan 

fungsional leher. 

4. Judul: 

Kombinasi 

Intervensi 

Infrared dan 

Contract Relax 

Stretching 

Lebih Efektif 

daripada 

Infrared dan 

Slow Reversal 

dalam 

Meningkatkan 

Lingkup Gerak 

Sendi Leher 

pada Pemain 

Game Online 

di BMT NET 

Bajera 

Tabanan. 

 

Nama: 

Nyoman Harry 

Nugraha, Ni 

Wayan 

Tianing, dan 

Nila Wahyuni. 

 

 

Metode: 

Pretest and 

Posttest 

Control 

Group 

Design. 

 

Instrumen: 

Goniometer. 

IR dan 

contract relax 

stretching 

lebih baik 

daripada IR 

dan slow 

reversal dalam 

meningkatkan 

lingkup gerak 

sendi leher. 

Variabel 

independen 

dalam penelitian 

ini adalah 

infrared dengan 

contract relax 

strecthung dan 

infra red dengan 

slow reversal. 

 

Variabel 

dependen dalam 

penelitian ini 

adalah 

peningkatan 

LGS leher. 
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No. 
Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

Tempat dan 

Tahun: Bali, 

2016. 

5. Judul: Soft 

Tissue 

Mobilization 

Otot 

Subscapularis 

dalam 

Menurunkan 

Nyeri dan 

Kemampuan 

Fungsional 

Bahu. 

 

Nama: 

Sukardarwanto, 

Afrianti Wahyu 

Widiarti, dan 

Pajar Haryanto. 

 

Tempat dan 

Tahun: 

Surakarta, 

2012. 

Metode: 

Pretest and 

Posttest 

One Group 

Design. 

 

Intrumen: 

Verbal 

Descriptor 

Scale 

(VDS). 

Myofascial 

release pada 

myofascial 

trigger point 

dengan teknik 

ischemic 

compression 

therapy dapat 

menurunkan 

nyeri dan 

memperbaiki 

fungsional 

bahu. 

Variabel 

independen 

dalam penelitian 

ini adalah soft 

tissue 

mobilization. 

Sedangkan 

dalam penelitian 

yang akan 

dilakukan oleh 

peneliti adalah 

myofascial 

release 

technique dan 

contract relax 

stretching. 

 

Variabel 

dependen dalam 

penelitian ini 

adalah 

penurunan nyeri 

dan peningkatan 

kemampuan 

fungsional bahu. 

 

 

 


