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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Banyak tersebar pondok pesantren modern terbaik di Jawa Timur. Baik 

pesantren putra ataupun putri. Terdapat pesantren tahfidz Qur’an saja atau 

pesantren yang memiliki nilai tambah program tahfidz Qur’an. Bahkan banyak 

juga beredar islamic boarding school plus program tahfidz (Direktorat 

Pendidikan Diniyah dan Pesantren, 2018). Terdapat salah satu islamic 

boarding school plus program tahfidz di Jawa Timur tepatnya di Kota Malang 

adalah Ar-Rohmah islamic boarding school. Pesantren ini berada dalam 

naungan organisasi Hidayatullah. Ar-Rohmah memiliki berbagai lembaga dari 

SMP- SMA regular dan integral putra dan putri. Semua lembaga memiliki 

program tahfidz Qur’an (Ar-Rohmah Tahfizh, 2017). Di Ar- Rohmah putri 

islamic boarding school santri melakukan 6 jam kegiatan belajar mengajar dan 

menghafalkan Al-Qur’an selama 6- 8 jam perhari (Ar-Rohmah Putri, 2018).  

  Menurut undang- undang No. 36 Tahun 2009 sehat merupakan suatu 

keadaan sejahtera dari badan, jiwa sehingga memungkinkan setiap manusia 

dapat produktif dalam hal ekonomi dan sosial. Terdapat beberapa pendapat 

tentang kesehatan yang membuktikan bahwa kesehatan sangat berpengaruh 

dalam menunjang produktifitas manusia (Nazrul dan Muin, 2017). Akan tetapi 

masih banyak masyarakat kurang memperhatikan kesehatan badannya, semisal 

masih banyak orang yang mengalami nyeri otot sehingga kurang produktifnya 

manusia dalam beraktivitas. Penggunaan tenaga yang berlebihan, terus 

menerus, atau trauma merupakan penyebab tersering dari nyeri otot 

(Shmerling, 2014).
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 Terdapat salah satu nyeri otot yang paling banyak ditemukan di 

masyarakat disebabkan karena myofascial pain syndrome (Mediasyifa, 2014). 

Menurut hasil penelitian myofascial pain syndrome banyak terjadi pada 

masyarakat dengan angka kejadian 45% pada pria dan 54% pada wanita. Dan 

myofascial pain syndrome ini tidak hanya terjadi pada usia tua saja melainkan 

juga dialami usia muda atau usia produktif. Bahkan beberapa penelitian 

menyimpulkan usia- usia produktif merupakan usia rentan mengalami 

myofascial pain syndrome. Terdapat beberapa penelitian seblumnya yang 

pernah dilakukan didapatkan 77% usia 12- 18 tahun mengalami nyeri leher dan 

sehingga keterbatasan lingkup gerak sendi. Dan terdapat prevalensi 30% 

keluhan rasa nyeri di daerah neck dan shoulder lebih tepatnya di otot upper 

trapezius (Hanvold et al., 2003).  

 Myofascial pain syndrome otot upper trapezius terdapat adanya nyeri 

leher, stiffness, tightness, keterbatasan gerak dan spasme yang paling sering 

dikeluhkan. Keadaan ini timbul dapat dikarenakan aktivitas yang dilakukan 

secara terus menerus, postur yang jelek, ergonomi buruk saat beraktivitas, kerja 

otot yang berlebihan dan sering memberikan pembebanan pada otot upper 

trapezius. Adanya myofascial pain syndrome pada otot upper trapezius dapat 

menyebabkan penurunan fleksibilitas dan ekstensibilatas yang diakibatkan 

ketegangan otot. Hal ini juga akan mengakibatkan penurunan lingkup gerak 

sendi atau range of motion leher yang dapat berdampak pada penurunan 

kualitas gerak leher. Range of motion merupakan luasnya gerakan suatu sendi 

yang terjadi saat sendi bergerak dari satu posisi ke posisi lain baik aktif maupun 

pasif. Lingkup gerak sendi juga dapat diartikan sebagai ruang gerak atau batas 

gerak dari suatu kontraksi otot dalam melakukan gerakan, apakah otot tersebut 
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dapat memendek atau memanjang secara penuh atau tidak (Deuster et al., 

2007).  

 Terdapat beberapa intervensi yang dapat dilakukan untuk menurunkan 

nyeri otot dan meningkatkan lingkup gerak sendi pada myofascial pain 

syndrome. Salah satu intervensi yang dapat diberikan adalah post isometric 

relaxation. Post isometric relaxation merupakan salah satu jenis dari muscle 

energy technique. Post isometric relaxation ini sering diaplikasikan untuk 

pemanjangan serabut otot yang mengalami pemendekan, menguatkan 

kelemahan otot dan memobilisasi persendian (Frayer, 2013). Teknik ini dapat 

diberikan secara gentle dan bersifat aman yang dikembangkan oleh Fred 

Mitchell dengan menggunakan kontraksi secara sadar pasien untuk melawan 

tahanan dari terapis. Post isometric relaxation ini sangat berdampak besar 

terhadap peningkatan lingkup gerak sendi (Ellythy, 2012).  

Maka, dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan 

responden santriwati program tahfidz yang mengikuti kegiatan menghafal Al-

Qur’an selama 6- 8jam perhari dengan posisi statis duduk menunduk yang 

mengalami myofascial pain syndrome dan keterbatasan gerak leher. Dan 

santriwati tersebut akan diberikan intervensi post isometric relaxation untuk 

peningkatan ROM leher dan penurunan nyeri. Terjadinya peningkatan ROM 

dan penurunan nyeri pada santriwati sangatlah penting untuk dapat menunjang 

produktifitas santriwati dalam mengikuti kegiatan dipesantren dan sekolah.  

Studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 3 

oktober 2018 di Ar-Rohmah terhadap 20 santriwati program tahfidz didapatkan 

16 santriwati yang mengalami myofascial pain syndrome otot upper trapezius 

saat setelah dilakukaan pemeriksaan oleh peneliti yang ditemukannya taut 
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band yang membengkak sehingga mengakibatkan pemendekan serabut otot 

dan fascia, pasien juga mengeluhkan adanya grenjelan diotot dan dilakukan 

penekanan pada otot tersebut timbul rasa nyeri. Dan 16 santriwati yang 

mengalami myofascial pain syndrome dilakukan pemeriksaan lingkup gerak 

sendi leher atau range of motion leher dan didapatkan adanya keterbatasan 

lingkup gerak sendi leher. Selain itu, belum terlalau banyak penelitian yang 

membahas efek post isometric relaxation terhadap peningkatan range of 

motion dengan menggunakan sampel remaja atau usia produktif. Penelitian 

sebelumnya mengkombinasikan dua intervensi yaitu manual terapi dan 

modalitas elektro terhadap peningkatan range of motion dengan menggunakan 

sampel dewasa.  

Berdasarkan fenomena dan latar belakang, maka peneliti melakukan 

penelitian dengan judul “ Pengaruh Post Isometric Relaxation Pada Kasus 

Myofascial Pain Syndrome Upper Trapezius terhadap Peningkatan ROM Neck  

Di Ar- Rohmah Malang “.  

B. Rumusan Masalah  

Bagaimana pengaruh post isometric relaxation pada kasus myofascial 

pain syndrome upper trapezius terhadap peningkatan ROM neck di Ar- 

Rohmah Malang ? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum 

Mengetahui pengaruh post isometric relaxation pada kasus myofascial 

pain syndrome upper trapezius terhadap peningkatan ROM neck di Ar-

Rohmah Malang. 
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2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi ROM neck pada kasus myofascial pain syndrome 

upper trapezius sebelum diberikan intervensi post isometric relaxation 

di Ar-Rohmah Malang. 

b. Mengidentifikasi ROM neck pada kasus myofascial pain syndrome 

upper trapezius setelah diberikan intervensi post isometric relaxation 

di Ar-Rohmah Malang.  

c. Menganalisa perbedaan ROM neck sebelum dan sesudah intervensi 

post isometric relaxation pada kasus myofascial pain syndrome upper 

trapezius di Ar-Rohmah Malang.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan fisioterapi khususnya tentang pengaruh post isometric 

relaxation terhadap peningkatan ROM neck.  

2. Praktis  

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai menambah 

wawasan tentang pengaruh post isometric relaxation terhadap 

peningkatan ROM neck. 

b. Bagi Masyarakat  

Hasil penelitian ini dapat digunakan informasi tentang pengaruh 

post isometric relaxation terhadap peningkatan ROM neck. 
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c. Bagi Ilmu Pengetahuan  

Peneliti dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang 

kesehatan dalam hal pengaruh post isometric relaxation terhadap 

peningkatan ROM neck.  

 

 

 

E. Keaslian Penelitian 

1Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No Judul, tempat, 

dan waktu 

Penelitian 

Design 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

1.  Perbadingan 

myofascial 

release 

technique 

dengan 

contract relax 

stretching 

terhadap 

penurunan 

nyeri pada 

syndrome 

myofascial. 

Oleh Witri 

Okta Maruli, 

dkk, 2016 di 

Universitas 

Udayana 

Program Studi 

Fisioterapi 

Fakultas 

Kedokteran 

Penelitian 

eksperimental 

dengan 

randomized 

pretest and 

post test 

group design.  

Teknik 

myofascial 

release 

technique 

sama baik 

dengan 

contract relax 

stretching 

untuk 

menurunkan 

nyeri pada 

sindrom 

myofascial 

otot upper 

trapezius. 

Penelitian ini 

menggunakan dua 

intervensi manual 

terapi, sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

menggunakan satu 

intervensi manual 

terapi. Dan dari 

segi sampel 

penelitian ini 

menggunakan 

sampel dewasa 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

menggunakan 

sampel remaja. 

2.  Efektivitas 

Muscle 

Energy 

Technique dan 

Static 

Stretching 

terhadap 

keluhan 

Jenis 

penelitian 

kuantitatif 

dengan 

desain pre 

experimental, 

menggunakan 

pre-test and 

Terdapat 

perbedaan 

efektifitas 

muscle 

energy 

technique dan 

static 

stretching 

Penelitian ini 

menggunakan 

kombinasi dua 

intervensi manual 

terapi, sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

menggunakan satu 
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Myofascial 

Pain 

Syndrome otot 

upper 

trapezius pada 

pekerja batik 

Laweyan 

Surakarta. 

Oleh 

Mochamad 

Zulfan Ayubi, 

2017 di 

Kampung 

Batik 

Laweyan 

Surakarta. 

post-test two 

group design.  

terhadap 

keluhan 

myofascial 

pain 

syndrome otot 

upper 

trapezius 

pada pekerja 

batik 

Laweyan 

Surakarta. 

intervensi manual 

terapi. Dari segi 

sampel penelitian 

ini menggunakan 

sampel dewasa 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

menggunakan 

sampel remaja. 

3.  Perbedaan 

pengaruh 

Muscle 

Energy 

Technique 

dengan 

Ischaemic 

Compression 

Technique 

terhadap 

Myofascial 

Trigger Point 

Syndrome 

otot upper 

trapezius. 

Oleh Nuri 

Syara Lestari, 

2015 

Penelitian ini 

menggunakan 

quasi 

eksperimental 

dengan pre 

and post test 

group design.  

Terdapat 

perbedaan 

pengaruh 

muscle 

energy 

technique 

dengan 

ischaemic 

compression 

technique 

terhadap 

myofascial 

trigger point 

syndrome otot 

upper 

trapezius.  

Penelitian ini 

menggunakan 

kombinasi dua 

intervensi manual 

terapi, sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

menggunakan satu 

intervensi manual 

terapi.  

4.  Penerapan 

myofascial 

release 

technique 

sama baik 

dengan 

ischaemic 

compression 

technique 

dalam 

menurunkan 

nyeri pada 

sindroma 

miofasial otot 

upper 

trapezius. 

Rancangan 

penelitian ini 

bersifat 

eksperimental 

dengan 

rancangan 

pre and post 

test group 

design.  

Penerapan 

myofascial 

release 

technique 

sama baik 

dengan 

ischaemic 

compression 

technique 

dalam 

menurunkan 

nyeri pada 

sindroma 

miofasial otot 

upper 

trapezius.  

Penelitian ini 

menggunakan dua 

intervensi manual 

terapi, sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

menggunakan satu 

intervensi manual 

terapi.  
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Oleh Nanda 

Citra 

Anggraeni, 

2013 di 

Program studi 

Fisioterapi 

Universitas 

Udayana. 

5.  Perbandingan 

intervensi 

muscle energy 

technique dan 

infrared 

dengan 

contract relax 

stretching dan 

infrared 

dalam 

Peningkatan 

Lingkup 

Gerak Sendi 

Leher pada 

myofascial 

pain 

syndrome otot 

upper 

trapezius di 

Denpasar. 

Oleh Made 

Aditya 

Prawira, 2017 

di Denpasar.  

Rancangan 

penelitian ini 

pretest and 

post test 

group design.  

Terdapat 

perbedaan 

antara 

intervensi 

muscle 

energy 

technique dan 

infrared 

dengan 

contract relax 

stretching dan 

infrared 

dalam 

meningkatkan 

lingkup gerak 

sendi leher 

pada 

myofascial 

pain 

syndrome otot 

upper 

trapezius.  

Penelitian ini 

mengkombinasikan 

intervensi manual 

terapi dan 

modalitas elektro, 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

menggunakan satu 

intervensi manual 

terapi. Dari segi 

sampel peneleitian 

ini menggunakan 

sampel dewasa 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

menggunakan 

sampel remaja.  

6.  Perbedaan 

intervensi 

muscle energy 

technique dan 

infrared 

dengan 

positional 

release 

technique dan 

infrared 

terhadap 

peneurunan 

nyeri 

myofascial 

pain 

syndrome otot 

upper 

trapezius. 

Penelitian 

eksperimental 

dengan pre 

dan post test 

group design.  

Didapatkan 

hasil bahwa 

intervensi 

muscle 

energy 

technique dan 

infrared sama 

baik dengan 

positional 

release 

technique dan 

infrared 

terhadap 

penurunan 

nyeri 

myofascial 

pain 

syndrome 

Penelitian ini 

menggunakan 

kombinasi manual 

terapi dan 

modalitas elektro 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

hanya 

menggunakan satu 

intervensi manual 

terapi.  
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Oleh 

Putumlya 

Kharismawan, 

dkk 2015 di 

Program studi 

Fisioterapi 

Universitas 

Udayana 

Faakultas 

Kedokteran.  

otot upper 

trapezius.  

 

 

 

 


