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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masa remaja merupakan perubahan atau masa transisi dari masa anak-anak hingga 

masa dewasai. Banyak perbuatan atau tingkah laku remaja yang sulit untuk dipahami 

(Fajarini dan Nuristighfari, 2014). Remaja adalah individu yang berada pada masa antara 

anak-anak dan dewasa. Menurut World Health Organization batasan usia remaja adalahi 

10–19 tahun. Berdasarkan United Nations batasan usia anak muda adalah 15–24 tahuni 

(Nasution, 2014). Rentang usia remaja dibedakan atas tiga golongan, antara lain masa 

remaja awal dengan usiai 12-15 tahun, masa remaja tengah dengan usia 15-18 tahun, dan 

masa remaja akhir dengan usia 18-21 tahun, rata-rata usia ini adalah usia mahasiswa atau 

usia produktifi (Desmita, 2009 dalam Fajarini dan Nuristighfari, 2014).  

Remaja akhir yang menjadi mahasiswa ini diwajibkan untuk mengerjakan tugas 

dengan media-media yang tersedia sepeti buku, jurnal, ebook dan lain sebagainya. 

Kebiasaan pada mahasiswa untuk menggunakan gadget menjadi suatu hal yang biasa 

bahkan menjadi kebutuhan, pasalnya mahasiswa akan selalu membutuhkan gadget sebagai 

alat bantu mengerjakan tugas-tugasnya, selain itu juga mahasiswa akan menggunakan 

gadget sebagai media sosial dan hiburan. Alasan pengguna smartphone dikalangan 

mahasiswa adalah untuk media sosial dan pemanfaatan multimedianya sebagai sarana 

mencari informasi, belajar, ataupun sekedar menjadi hiburan bagi penggunanya. 

(Parmuarip et al., 2012). Survey lain menghasilkan bahwa “penggunaan gadget oleh 

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta didapatkan bahwa 34% sebagai media 

informasi, 27,5 % sebagai sarana komunikasi, 20,5% sebagai gaya hidup, 16,5% untuk 

mengerjakan tugas kuliah dan 1,5% untuk hiburan”( Putri, 2016). 
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Nyeri leher merupakan salah satu pemasalahan yang paling sering didapat oleh 

remaja akhir , Nyeri adalah sensasi yang penting bagi tubuh. Nyeri leher atau Neck Pain 

adalah nyeri yang dirasakan pada bagian punggung atas dari susunan tulang belakang yang 

paling atas atau cervical (Trisnowiyanto, 2017). Nyeri leher ini terkadang disebababkan 

oleh penggunaan gadget yang terlalu lama, Nyeri otot pada bagian atas lebih sering terkena 

dibandingkan bagian tubuh lainnya, titik nyeri 84% terjadi pada otot upper trapezius, 

levator scapula, infra spinatus, scalenus (Lofriman 2008, dalam Makmuriah dan 

Sugijanto, 2013) 

Myofascial pain syndrome merupakan salah satu penyakit yang sering diderita oleh 

remaja akhir, myofaschial pain syndrome merupakan penyakit akut maupun kronis yang 

terjadi akibat perlengketan atau penegangan fascia ditandai dengan adanya titik 

hipersensitif yang biasa disebut trigger pointi  (Atmadja, 2016). Penyakit ini di Amerika 

Serikati berjumlah antara 30-85%. Sedangkan di Thailand didapatkan 36,2% mengalami 

gangguani nyeri muskuloskeletal dengan diagnosis terbanyak sindroma nyeri miofasial. 

Dari 89% trigger points terjadi pada empat otot dan yang terbesar terjadi pada otot 

trapezius sebesar 34% (Santoso, 2014) 

Penanganan fisioterapi pada kasus nyeri upper trapezius sangat banyak, salah satu 

contohnya adalah akupresur, “Akupresur merupakan salah satu teknik pengobatan 

tradisional China yang dapat digunakan untuk menurunkan nyeri” (Kurniyawan, 2016). 

Menurut Arifin (2014) mengobati penyakit dan cidera memiliki banyak teknik dan metode 

fisioterapi yang dapat diaplikasikan dalam menangani nyeri, seperti penggunaan alat - alat 

elektro terapi (Microwave Diathermy, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, 

Infrared, Ultrasound), Massage, terapi latihan, dan teknik mobilisasi lainnya. Beberapa 

cara penurunan nyeri pada leher adalah myofascial decompression cupping dan contract 

relax, penanganan ini  dapat menambah tingkat fleksibilitas, lingkup gerak sendi, 
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mengurangi nyeri, dan rileksasi dari otot terkait. Selain efektif untuk penanganan nyeri 

leher metode ini belum pernah di bandingkan untuk melihat lebih besar pengaruh contract 

relax  dan myofascial decompression, sehingga menjadi keunggulan tersendiri bagi 

peneliti. 

Contract relax stretching merupakan salah satu triatment yang diberikan oleh 

fisioterapi untuk mengurangi nyeri, terapi ini menggunakan kombinasi dari tipe stretching 

isometrik dengan stretchingi pasif. Dikatakan demikian karena contract relax stretching 

yang dilakukan adalah memberikan kontraksi isometrik pada otot yang memendek dan 

dilanjutkan dengan relaksasi serta stretchingi pada otot tersebut, saat otot berkontraksi 

maka akan terjadi mekanisme pumping action yang membuuat rasa nyeri itu berkurang 

(Maruli et al., 2011).  

Myofaschial decompression adalah salah satu teknik yang berfokus pada pembebasan 

gerak yang terbatas yang berasal dari jaringan lunak tubuh. Pada dasarnya myofaschial 

decompression akan memisahkan fasia yang melekat antar otot tertentu dan membuat 

rileksasi pada otot yang di riliase, myofascial decompresion memiliki cara yang sama 

seperti myofaschial releas pada umumnya, yang membedakan adalah myofascial 

decompresion menarik otot dan myofaschial releas mendorong otot, fungsinya sama yaitu 

melepas fasiai yang menempel pada otot. MFD atau Myofaschial decompression 

merupakan metode pengobatani yang menggunakan aplikasi efek vacumi atau cup untuk 

area lokal dari kulit untuk menghasilkan efek terapi (Granter, 2011 dalam Smith, 2013). 

Dari survei yang telah dilakukan pada Mahasiswa teknik informatika angkatan 

2016 Universitas Muhammadiyah Malang. Dapat disimpulkan bahwa dari jumlah lama 

penggunaan gadget, anak yangi menggunakan gadget kurang dari 10 jam berjumlah 60 

anak atau sekitar 54,5 % dari jumlah keseluruhan, sedangkan anak yang menggunakan 
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gadget lebih dari 10 jam berjumlah 50 anak atau sekitari 45,5 % dari jumlah keseluruhan. 

Dilihat dari jenisi gadget apai yang sering digunakan dihasilkan data, untuk penggunaan 

smartphone berjumlah 78 anaki atau 71% dari jumlah keseluruhan, sedangkan untuk 

penggunaan laptop berjumalah 32 anak atau 29% dari jumlah keseluruhan. Dilihat dari 

kegunaan gadget dapat disimpulkan bahwa penggunaan paling banyak untuk sosiali media 

berjumlah 88 anak atau sekitar 80% dari jumlah keseluruan, untuk tugas sekitar 9 anak 

atau sekitar 8,2% anak, untuk game sebanyak 8 orangi atau sekitar 7,3%, dan untuk lain – 

lain sebanyak 5 orang atau sebanyak 4,5% dari jumlah keseluruhan.  

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, akhirnya melatarbelakangi peneliti 

untuk mengetahui lebihi lanjut tentang “perbandingan pengaruh contract relax dan 

myofascial decompression terhadap penurunan nyeri kasus myofascial pain syndrome otot 

upper trapezius pada remaja akhir”. 

B. Rumusan Masalah. 

Apakah adai perbedaan pengaruh contract relax dan myofascial decompression 

terhadap penurunan nyeri kasusi myofascial pain syndrome otot upper trapezius pada 

remaja akhir? 

C.  Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbandingan pengaruh antara contract relax dan myofascial 

decompression terhadap penurunan nyerii kasus myofascial pain syndrome ototi 

upper trapezius pada remaja akhir. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi pengaruh sebelum dani sesudah pemberian contract relax 

terhadap ipenurunan nyeri kasus myofascial pain syndrome otot upper 

trapezius pada remajai akhir. 

b. Mengidentifikasi pengaruhi sebelum dan sesudah pemberian myofascial 

decompression terhadap penurunan nyeri kasusi myofascial pain syndrome otot 

upper trapezius ipada remaja akhir. 

c. Menganalisis perbedaani pengaruh antara contract relax dani myofascial 

decompression yang lebih berpengaruh untuk penurunan nyeri kasusi 

myofascial pain syndrome otot upper trapezius pada remaja akhir. 

D.  Manfaat 

1.  Bagi Peneliti 

Memberikani pengetahan baru tentang perbedaan pengaruh contract relax 

dan myofascial decompression dalam mengurangii nyeri otot upper trapezius. 

2.  Bagi Masyarakat 

Sebagai wawasan informasi terkain dengan adanya fisioterapi untuk 

menyelesaikan permasalahan terkaiti nyeri leher dengan menerapkan teknik 

contract relax dan myofasciali decompression. 

3.  Bagi Mahasiswa Fisioterapi 

Sebagai ireferensi dalam pembelajaran Mahasiswa berkaitan dengan 

penerapan teknik contracti relax dan myofascial decompression sebagai langkah 
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penyelesaian nyeri otot upper trapezius, dani sebagai acuan penelitian dimasai yang 

akan datang khususnya tentang penurunan nyeri otot upper trapezius.  

4.  Bagi Instusi Pelayanan Kesehatan 

Sebagai referensii bermanfaat dan manpu memberikan informasi untuk 

penelitian yang akan datang, sebagai pengetahuan untuk mengembangkan 

pelayanan kesehatan dengan mengetahui efektifitas dari teknik contract relax dan 

myofascial decompressioni terhadap penurunan nyeri otot Upper Trapezius.  

E.  Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No Nama 

peneliti 

(tahun)  

Judul 

penelitian 

Variabel 

penelitian 

Hasil 

penelitian  

Perbedaan 

penelitian. 

1. Febrii 

Fajarini 

dan 

Nuristighf

arii Masri 

Khaeran 

(2014) 

Kelekatani 

Aman, 

Religiusitas, 

Dan 

Kematangan 

Emosi Pada 

Remajai 

Variabel 

independen: 

kelekatan 

aman dan 

religiuitas  

 

Variabel 

dependen : 

kematangani 

emosi pada 

remaja. 

kelekatan 

amani 

memiliki 

peran terhadap 

kematangan 

emosi  

Penelitian 

sumber : 

Menggunak

ani sampeli 

siswa 

remaja 

kelas XI 

SMA X, 

menggunak

an metode 

observasii. 

Penelitian 

peneliti : 

Menggunak

an sampel 

Mahasiswai 

Universitas 

Muhammad

iyahi 

Malang 

jurusan 

teknik 

informatikai 

angkatani 

2016 

sebanyak 40 

orang, 
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menggunak

an metoode  

eksperiment

ali 

2.  Sri 

Lilestinai 

Nasution 

2012 

Pengaruh i 

Pengetahuan 

Tentang 

Kesehatan 

Reproduksi 

Remajai 

Terhadap  

Perilaku 

Seksual 

Pranikah 

Remaja  Di 

Indonesia 

Variabel 

independen : 

pengetahuan 

kesehatan 

reproduksi 

remajai  

 

Variabel 

dependen : 
perilaku 

seksuali 

pranikah 

remaja di 

Indonesia 

pengetahuan 

kesehatan 

reproduksi 

merupakan 

variabel yang 

berpengaruh 

secara 

bermakna 

terhadapi 

perilaku 

seksuali 

pranikah. 

Penelitian 

sumber : 

Sampel 

survei 

dilakukan 

terhadapi 

23.619 

responden 

remajai 

perempuan 

dan pria 

dengan 

batas usia 

antara 15–

24 tahun. 

jenisi 

penelitian 

penjelasan 

(explanator

y research) 

dengan 

analisisi 

regresi 

berganda. 

 

penelitian 

peneliti :  

Menggunak

ani sampel 

Mahasiswa 

Universitas 

Muhammad

iyah 

Malang 

jurusan 

tekniki 

informatika 

angkatan 

2016 

sebanyak 40 

orang, 

menggunak

ani metoode  

eksperiment

al 
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3. Radhitia 

Paramitasa

rii Ilham 

Nur Alfia 

(2012) 

Hubungan 

Antara 

Kematangan 

Emosii 

Dengani 

Kecenderun

gani 

Memaafkan 

Pada 

Remajai 

Akhir 

Variabel 

indipenden : 

kematangani 

emosi  

 

Variabel 

dependen : 

kecenderunga

ni 

memaafkan 

pada iremaja 

akhir 

Terdapat 

hubungan xy 

yang 

signifikani 

antara 

kematangan 

emosii dengan 

kecenderunga

n memaafkan 

pada iremaja 

akhir. 

Penelitian 

sumber : 

jumlahi 

subjek 

penelitian 

sebanyak 

121 remaja  

dengani 

teknik 

observasi 

 

Penelitian 

peneliti : 

 

Menggunak

ani 

rancangan 

penelitian 

two  group 

pretest dan 

posttest, 

dengani 

Menggunak

an sampel 

Mahasiswa 

Universitas 

Muhammad

iyah 

Malang 

jurusan 

teknik 

informatika 

angkatan 

2016 

sebanyak 40 

orang, 

menggunak

an metoode  

eksperiment

al 

4. Nanda Citra 
Anggraeni  

Iontophoresi

s diclofenac 

lebih efektif 

dibandingka

n ultrasound 

terhadap 

penguranga

n nyeri pada 

myofascial 

syndromei 

Variabel 

independen : 

Iontophoresis 

diclofenac, 

ultra sound 

 

Variabel 

dependen : 

Nyerii 

myofaschial 

Iontophoresis 

lebih efektif 

dibandingkan 

ultrasound  

terhadap 

pengurangan 

nyerii  

Myofacial 

Syndrome 

Upper 

Penelitian 

sumber : 

Metode 

penelitian 

eksperiment

ali dengan 

sampel 16 

orang, 

menggunaki

an 
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musculus 

upper 

trapezius 

syndromei 

upper 

trapezius 

Travezius 

muscle , 

sehingga dapat 

menjadi 

pilihan 

sebagai suatu 

intervensi 

yang efektif 

nantinya.   

 

modalitas. 

 

Penelitian 

peneliti :  

ieksperimen

tal, dengan 

sampeli 40 

orang, dan 

menggunak

an iteknik 

manuali 

terapi dan 

PNFi 

contract 

relax 

5. Novina 
Santoso 

Joudyi 

Gessali 
(2014) 

Efek Terapi 

Spray And 

Stretch 

Terhadap 

Nyeri Pada 

Sindrom 

Nyeri 

Miofasiali 

Ototi 

Trapesius 

Atas 

Variabel 

independen : 

efek terapi 

sprayi and 

stretch  

 

Variabel 

dependen : 

nyerii 

miofasial otot 

trapeziusi 

iatas 

Penurunan 

nyeri yang 

bermakna 

pada sindrom 

nyeri 

miofasial otot 

trapesius atas 

dengani terapi 

sprayi and 

stretchi terjadi 

padai terapi 

hari ke-2 

sampaii hari 

ke-5. 

Penelitian 

sumber : 

Subjek 

hanyai 17, 

idan 

menggunak

an jangka 

waktu yang 

lama 

 

Penelitian 

peneliti :  

Menggunak

an dua 

perlakuan 

untuk nyeri 

otot 

trapezius 

spasme 

dengani 

waktu yang 

singkat dan 

subjeki 

sebanyak 40 

orang. 

6. Makmuriy

ah, dan 

Sugijanto 

(2012) 

Iontophoresi

s Diclofenac 

Lebih 

Efektif 

Dibandingk

an 

Ultrasound 

Terhadap 

Penguranga

n Nyeri 

Variabel 

independen : 

ultrasoundi 

dengan  

iontophoresis 

  

diclofenac  

Variabeli 

dependen : 

nyeri pada  

 

Iontophor esis 

diclofenac  

lebih efektif 

dibandingkan 

ultrasoundi  

terhadap 

pengurangan 

nyerii  

Myofaciali 

Penelitian 

sumber :  

Sampel 

terdirii dari 

16 orang 

dengani 

usia 16-35 

tahun  

 

Penelitian 
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Pada 

Myofascial 

Syndrome 

Musculus 

Upper 

Trapezius 

myofascial 

syndrome 

musculus 

upper 

trapezius . 

Syndrome 

Upper 

Travezius 

muscl. 

peneliti : 

Membandin

gkan isatu 

perlakuan 

dilakukan 

pada otot 

trapeziusi 

uppe, 

eksperiment

al, idengan 

sampel 40 

orang, dan 

menggunak

an teknik 

manual 

terapi dan 

PNF 

contract 

relax 

 


