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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Remaja Akhir 

1. Definisi Remaja 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) masa remaja adalah 

salah satu tahap dalam proses pertumbuhan seorang individu, masa setelah 

masa anak–anak menuju masa dewasa namun belum matang,  berusia diantara 

12-18 tahun. Masa remaja adalah salah satu periode yang harus dilewati dalam 

perkembangan. Kata remaja berasal dari kata adolescere dalam bahasa latin 

yang berarti “tumbuh ke arah kematangan” (Muss, 1968 dalam Herlina, 2013). 

Istilah kematangan disini meliputi kematangan fisik, sosial, maupun psikologis. 

Masa remaja merupakan suatu periode penting dari rentang kehidupan 

seseorang, masa remaja adalah masa transisi, masa perubahan, masa usia 

bermasalah, masa unrealism, masa dimanai individu mencari identitas diri, dan 

usia menuju kedewasaan (Krori, 2011 dalam Herlina, 2013). 

Pada tahun 1974, WHO mendefinisikani sebuah konseptual tentang 

remaja yang meliputi kriteria biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. Menurut 

WHO remaja adalah ketika ; 

a. Individu berkembang dengan menunjukani tanda - tanda seksual 

sekundernyai sampai saat ia mencapai kematangan seksual (kriteria 

biologis) 

b. Individu mengalami perkembangan ipsikologis dan pola pikiran dari anak - 

anak menjadi lebih dewasa (kriteria sosial psikologis) 
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c. Terjadi peralihan dari ketergantungani sosial ekonomi yang penuh kepada 

keadaan yang relatif lebih mandiri ( kriteria sosial ekonomi) (Herlina, 

2013). 

2. Karakteristik Masa Remaja  

Karakteristik masa remaja dibagi menjadi dua yaitu masa remaja awali 

(11-16 tahun) dan remaja akhiri (16-18 tahun), pada masa remaja akhir individu 

sudah mencapai transisi perkembangan yang lebih mendekati masa dewasa 

(Herlina, 2013).  Sedangkan menurut Monks (2004), karakteristik masa remaja 

dibagi menjadi empat bagian, yaitu : 

a.   Masa pra remaja atau pra pubertas berusiai 10-12 tahun 

b.   Masa remajai awal atau pubertas berusia 12-15 tahun 

c.   Masa remajai pertengahan berusia 15-18 tahun 

d.   Masa remaja akhir berusiai 18-21 tahun (Rini et al., 2010) 

Menurut Batubara, Jose RL (2010) karakteristiki masa remaja dibagi 

menjadi tiga tahapan, yaitu remajai awal (early adolescent), remaja 

pertengahan (middle adolescent), dani remaja akhir (late adolescent). 

a.   Periode Pertama (Remaja Awal) 

Remaja awal terjadi pada usia 12-14 tahun, padai masa ini anak – 

anak mengalami perubahan tubuh yang cepat. Pada fase remaja awal secara 

seksual mulai itumbuh rasa malu dan ketertarikan dengan lawan jenis, 

mereka juga mulai bereksperimen dengan berbagai macam hal yang belum 

pernah mereka lakukan sebelumnya. Mereka berusahai membentuk 

kelompok yang memiliki minat, pemikiran, dan cara bicara yang sama, 
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karakteristik masa remaja awal ditandai dengan perubahan – perubahan 

psikologis, seperti ; 

1. Krisis iidentitas, labil, dan ikecenderungan untuk berlaku kekanak - 

kanakan 

2.  Mencari orang lain iuntuk disayang selain orang tua 

3.  Meningkatnya kemampuan verbali untuk ekspresi diri 

4. Berkurangnya rasa hormati pada orang tua, dan bahkan menyalahkan 

atau berlaku kasar terhadap orang tua 

5. Merasa harus memiliki iteman dekat dan adanya pengaruh teman sebaya 

yang sangat kuat 

6. Hanya tertarik membicarakani sesuatu yang disukaii dan terjadi dimasa 

Sekarang bukan masa depan 

b.   Periode Kedua (Remaja Pertengahan) 

Remaja pertengahan beradai di antara usia 15-17 itahun. Pada masa 

ini mulai tertariki dengan pembahasan yang lebih dalami seperti ilmu 

pengetahuan umum, serta mulaii memilih dan  memperjuangkani cita – cita. 

Secara seksual sangati memperhatikan penampilan, mulai mempunyai 

pacar, dan sangat perhatian terhadap lawan jenis. Remaja pertengahan 

ditandai dengan perubahan psikologis diantaranya adalah sebagai berikut ; 

1. menganggap orang tua terlalui ikut campur dalam kehidupannya, suka 

mengeluh, dan kurang iatau tidak menghargai pendapat orang tua 

2.   sangat memperhatikan penampilani 

3. sering mengalamii perubahan emosi mendadaki (moody), dan mulai suka 

menulis buku harian 
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4.  memperhatikani teman - teman secara selektif dan iberusaha mendapat 

teman baru 

c.   Periode Terakhir (Remaja Akhir) 

Dimulai pada usia 18 tahuni ditandai dengan tercapainyai maturasi 

fisik secara sempurna. iPerubahan – perubahan psikologis yang mungkin 

dialami adalah; 

1. sudah imulai menemukan jati diri 

2. mampu memikirkan ide baru dan mengekspresikani perasaan dengan 

kata-kata 

3. lebih mampu menghargaii orang lain dan emosi lebih stabil 

4. konsisten terhadap iminat dan bangga dengan apapun yang dicapai 

5. lebih memperhatikan masa depan, mulai serius dalam menjalin hubungan 

dengan lawan jenis, dan mulai menerima tradisi dan kebiasan lingkungan 

B. Upper Trapezius 

Trapezius adalah otot luas dan datar yang membentang dari cervical 

kedaerah thorakal pada aspek posterior leher dan batang tubuh serta sebagai 

keseimbangan kepala melalui kontrol otot tulang belakang leher. Otot trapezius 

merupakan otot terbesar dan paling superfisial pada daerah punggung atas. Otot 

trapezius terdapat di bagian leher, tepatnya di posterolateral occiput, memanjang 

ke arah lateral melewati scapula, dan overlapping pada bagian superior dari 

ototlatissimus dorsi pada tulang belakang. Otot ini dipersarafi oleh akar saraf C5-

T1. Menurut arah serabutnya, otot trapezius dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : 

upper fiber, middle fiber, dan lower fiber (Cael, 2010 dalam Zain 2017). 
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Gambar 2.1 Muscle Trapezius & Muscle Romboideus                                        

(Sumber : Santoso, 2015) 

 

Otot trapezius merupakan otot tonik atau otot postural yang memiliki tugas 

atau bekerja dalam gerkan leher dan bahu. Tugas dari otot ini akan bertambah 

berat dengan adanya postur yang jelek (foreward head posture), atau akibat dari 

ergonomi kerja yang buruk disertai dengan trauma mikro dan makro serta 

degenerasi otot dan fasia. Kontaksi otot upper trapezius yang berlangsung secara 

terus menerus akan mengakibatkan terjadinya spasme, collagen contracture, 

adhesion, abnormal crosslink, actin myosin, serta penurunan sirkulasi darah pada 

daerah tersebut yang menjadi pemicu munculnya triger points pada tauband yang 

menimbulkan nyeri sindroma myofasial pain (Daniels, 2003 dalam Anggraini, 

2013). 

Upper trapezius adalah otot tipe tonik atau red muscle karena berwarna 

gelap dari otot lainnya, dimana otot ini sangat banyak mengandung hemoglobin 

dan mitokondria. Otot tonik berfungsi untuk mempertahankan sikap, kelainan tipe 

otot ini cenderung tegang atau spasme dan memendek. Sering kali pengguna 

gadget merasakan sakit pada leher karena hal ini, pengguna gadget akan 

menggunakan gadget dengan posisi yang cenderung tidak baik, seperti 

menunduk, mendongak, tengkurap dan lain sebagainya, jika hal ini dilakukan 
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berulang maka akan sangat beresiko untuk menimbulkan syndroma myofaschial 

pain upper trapezius, nyeri akibat spasme, dan penurunan fleksibilitas (Hasmar, 

2016). 

C. Biomekanik Otot Upper Trapezius 

Otot upper trapezius merupakan otot tonik atau otot postural yang 

berkontribusi dalam pergerakan leher dan bahu (Daniels et al., 2003 dalam 

Anggraeni, 2013). Otot upper trapezius merupakan otot stabilisator yang 

berfungsi mempertahankan posisi kepala, otot upper trapezius berada di 

punggung bagian atas, saat melakukan aktivitas otot ini berfungsi menggerakan 

pundak untuk gerakan elevasi dan depresi i(Prianthara et al., 2014). Otot upper 

trapezius merupakan otot yang menempel pada daerah vertebrai dan sub 

occipital, berperan dalam gerakani fleksi lateral cervical (Ziaeifar et al., 2014). 

Pergerakan otot upper  trapezius mencangkup tiga gerakan, yaitu ; lateral 

fleksi, elevasi cervical dan ekstensi (Nugraha et al., 2013) 

Otot upper trapezius memilikii serat yang tipis dan relatif lemah 

sehingga dapat sepenuhnya memutar ke sisi yang berlawanan serta membantu 

gerakan elevasi serta rotasi, tetapi karena seratnya yang tipis dan lemah 

membuat otot ini mudah mengalami ketegangani dan kelelahan (Arthawan, 

2017). Otot upper trapezius adalahi otot tipe I atau otot tonik yang juga 

merupakan otot postural yang berfungsi melakukan gerakani elevasi, otot upper 

trapezius juga merupakan fiksator leher dan scapula ketika lengan bergerak, 

ketika terjadi kesalahan postur dalam waktu yang lama maka akan membuat 

otot upper trapezius bekerja secara terus menerus dan berdampak pada 

terbentuknya trigger point dan taut band (Maruli et al., 2012). 
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Lokasi masalah muskuloskeletal paling tinggi berada di punggung, 

bahu, dan leher. Perempuan adalah populasi terbanyak yang menderitai 

masalah muskuloskeletal, dikarenakan pemulihan jaringan lebih lambat dari 

pada laki-laki, mereka cenderung lebih banyaki mencari pengobatan untuk 

keluhan yang dirasakan dibandingi laki–laki (Voerman, 2008). Dalam 

penelitian Skootsky disebutkani bahwa masalah otot pada tubuh bagian atas 

lebih sering terjadi dibandingkan dengan tubuh bagian lain, otot yang seringi 

mengalami masalah adalah otot upper trapezius, levator scapula, infraspinatus, 

scalenus. Masalah yang paling sering terjadi adalahi  penegangan dan 

pemendekan dikarenakan posisi statis dalam waktu yang lama (Makmuriyah 

dan Sugijanto, 2013). 

D. Nyeri  

Nyeri merupakan anugrah dari Tuhan yang sangat besar, bisa di bayangkan 

apabila kita tidak bisa merasakan nyeri maka kita tidak bisa mengetahui tentang 

permasalahan yang ada pada tubuh kita sendiri, Nyeri sendiri merupakan suatu 

rasa yang tidak nyaman bagi seseorang dimana rasa tidak nyaman ini akan 

menjadi alarm bahwa tubuhnya sedang mengalai suatu permasalahan, nyeri 

sering kali merupakan tanda yang menyatakan ada sesuatu yang secara fisiologis 

terganggu dimana hal ini menyebabkan seseorang meminta pertolongan. Nyeri 

juga merupakan suatu masalah serius yang harus direspons dan di intervensi 

dengan membebaskan rasa nyeri itu atau memberikan rasa nyaman, aman (Perry 

dan Potter, 2005 dalam Syamsiyah dan Muslihat, 2015).  

Nyeri merupakan sensori yang bersifat emosional dan subyektif berupa 

keadaan yang tidak menyenangkan yang dapat diakibatkan oleh kerusakan 

jaringan yang benar-benar telah rusak ataupun yang berpotensi untuk rusak, 
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umumnya nyeri dapat dibagi menjadi dua antara lain nyeri akut yang dialami 

secara mendadak atau baru saja dalam waktu kurang dari enam bulan, dan nyeri 

kronis yang dialami secara perlahan dan akan hilang dalam waktu panjang atau 

lebih dari enam bulan. Jika dilihat dari jenisnya nyeri dapat dilihat dari durasi dan 

dari asalnya, jika dilihat dari durasinya maka nyeri dibagi menjadi dua yaitu nyeri 

akut atau nyeri yang baru saja terjadi, dan nyeri kronis dimana nyeri ini sudah 

terjadi sejak lama biasanya nyeri ini terjadi lebih dari tiga bulan. Sedangkan jika 

dilihat dari asalnya dibagi menjadi dua menurut Unguvioolet, 2013 antara lain: 

a. Nyeri nosiseptor atau nyeri yang disebabkan oleh stimulasi langsung pada 

reseptor nyerinya dengan cara mekanis atau meleui rangsangan kimia serta 

panas. Nyeri ini juga dibagi menjadi dua yaitu somatik dan visceral, nyeri 

somatik  adalah nyeri yang disebabkan karena adanya kerusakan jaringan 

sehingga terjadi nyeri dan inflamasi, sedangkan nyeri visceral adalah nyeri 

yang disebabkan oleh stimulasi pada sistem saraf otonomnya. 

b. Nyeri neuropati atau nyeri yang terjadi karena adanya cidera pada struktur 

syaraf, sehingga menyebabkan fungsi yang menyimpang pada sistem saraf 

tubuh, terjadi pasa sistem saraf pusat atau upper motor neuron maupun saraf 

tepi atau lower motor neuron, nyeri ini dapat digambarkan seperti rasa 

terbakar atau panas, menusuk, dan pedih seperti tersengat listrik. 

Untuk mengukur nyeri dapat menggunakan visual analog scale (VAS), 

Skala ini adalah cara pengukuran yang paling banyak digunakan untuk menilai 

nyeri. Skala linier ini menggambarkan secara visual gradasi tingkat nyeri yang 

mungkin dialami seorang pasien. Rentang nyeri diwakili sebagai garis sepanjang 

10 cm, dengan atau tanpa tanda pada tiap cm Tanda pada kedua ujung garis ini 

dapat berupa angka atau pernyataan deskriptif. Ujung yang satu mewakili tidak 
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ada nyeri, sedangkan ujung yang lain mewakili rasa nyeri terparah yang 

mungkin terjadi. Skala dapat dibuat vertikal atau horizontal. VAS juga dapat 

diadaptasi menjadi skala hilangnya/ reda rasa nyeri. Digunakan pada pasien 

anak >8 tahun dan dewasa. Manfaat utama VAS adalah penggunaannya sangat 

mudah dan sederhana. Namun, untuk periode pascabedah, VAS tidak banyak 

bermanfaat karena VAS memerlukan koordinasi visual dan motorik serta 

kemampuan konsentrasi (Yudiyanta et al., 2015). 

 

Gambar 2.2 Visual Analog Scale 

(Sumber : Yudianta et al., 2015) 

 

E. Proses Terjadinya Nyeri Upper Trapezius 

Otot trapezius merupakan otot tipe tonik yang bekerja secara konstan 

memfiksasi dan menstabilisasi leher termasuk juga mempertahankan posture 

kepala yang cenderung jatuh kedepan akibat gaya gravitasi dan berat dari kepala 

itu sendiri, hal ini meningkatkan pada kondisi tertentu seperti adanya postur, 

biomekanik, serta ergonomi yang buruk (Setyowati, 2017). Otot yang selalu 

bekerja akan mengakibatkan ketegangan otot sehingga suplai darah semakin 

berkurang, hal ini menyebabkan asam laktat pada otot semakin banyak yang 

diakibatkan oleh kurangnya oksigen atau hipoksia, ketika asam laktat melebihi 

batas normal maka rasa nyeri akan timbul, kontraksi yang terus menerus ini 

menyebabkan respon serabut C akan ditingkatkan di perifer oleh serotonin, 

prostaglandin, thomboxane, dan leukotriene akibat hipoksia, hal ini memicu 
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sensitifitas serabut C yang kemudian menyampaikan implus menuju kornu 

dorsalis medula spinalis atau biasa di sebut sensitisasi perifer (Atmadja, 2016). 

F. Myofascial Pain Syndrome 

1. Fascia 

Fascia diambil dari bahasa latin yang berarti “pita” atau “perban”, 

fascia merupakan jaringan paling luas yang terdapat didalam tubuh, juga 

menjadi perantara pada sistem-sistem yang ada pada tubuh, pada sistem 

sirkulasi, sistem saraf, dan sistem limfatik. Fasia terdapat pada kulit, otot, 

dan sendi, fasia berfungsi melindungi, serta mengikat struktur tubuh dalam 

kesatuan struktural, terdapat perbedaan struktur fasia yang mengelilingi 

tulang, otot, dan sendi. Fascia merupakan kontributor yang sangat 

berpengaruh dalam mekanisme muscle pump contraction, tidak hanya 

membantu dalam mengkontraksikan tapi juga mendorong pergerakan otot 

secara sinergis dan mengajarkan pola yang benar pada otot (Lacross, 2011).  

Fascia memiliki tiga lapisan, yaitu: superficial fascia, deep fascia, dan 

subserous fascia. Lapisan pertama disebut fasia superfisial terletak langsung 

di bawah lapisan dermis kulit, terdapat tempat penyimpanan lemak dan air 

pada daerah ini, dan membentuk jalan terusan untuk saraf serta pembuluh 

darah. Fascia yang terdapat di sini terbuat dari loose connective tissue. 

Lapisan selanjutnya adalah fasia dalam (deep fascia), lapisan ini 

mengelilingi otot dan struktur internal, lapisan ini berfungsi untuk 

membantu pergerakan otot, menyediakan jalan terusan untuk saraf dan 

pembuluh darah, menyediakan tempat tambahan untuk otot, dan sebagai 

lapisan bantalan otot, lapisan fascia ini terbuat dari dense connective tissue. 

Lapisan terakhir adalah fasia subserous (subserous fascia), lapisan ini 
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memisahkan fascia dalam dari membran serous, loose connective tissue 

pada lapisan ini memberikan fleksibilitas dan pergerakan pada organ-organ 

internal, fasia sub serous juga terbuat dari dense connective tissue (Cael, 

2010 dalam  Arthawan, 2017). Ketika fasia mengelilingi tulang maka akan 

membentuk periosteum, ketika mengelilingi tendon membentuk paratendon, 

dan ketika mengelilingi sistem peredaran darah akan membentuk 

neurovascular sheath (Xie, 2017). 

 

Gambar 2.3 Lapisan dari fascia. (A) Superficial fascia, (B) Deep fascia, 

(C) Subserous fascia (Sumber: Cael, 2010) 

 

2. Myofascial Pain Syndrome 

Istilah myofascial pain syndrome dalam dunia medis digunakan untuk 

mendefinisikan suatu keadaan yang menimbulkan gangguan sensorik, 

motorik, dan fenomena otonom yang disebabkan trigger point dalam otot. 

Myofascial pain syndrome  juga dapat diartikan suatu kondisi timbulnya 

nyeri baik lokal atau menjalar yang didefinisikan dengan adanya ketidak 

normalan pada motoris sehingga muncul taut band yang keras dalam otot 

dan ketidak normalan pada sensoris yang menyebabkan munculnya nyeri 

tekan dan atau menjalar (Arthawan, 2017). 

Myofascial pain syndrome  otot upper trapezius merupakan implikasi 

dari terdapatnya trigger point pada taut band yang disebabkan oleh 
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perlengketan atau adhesion pada struktur myofascia. Perlengketan tersebut 

akan berdampak terjadinya iskemia lokal karena penurunan sirkulasi darah 

dan kebutuhan akan nutrisi serta hipoksia pada area taut band juga 

menumpuknya sisa-sisa metabolisme atau zat p yang sering disebut sebagai 

akumulasi asam laktat. Hipoksia dan iskemik dalam sel otot berdampak 

penurunan pH lokal dan diikuti keluarnya substansi yang menstimulasi 

reseptor nyeri pada otot. Aktivitas reseptor nyeri tersebut akan berdampak 

spasme otot, allodynia, hyperesthesia dan mekanik hiperalgesia(Arthawan, 

2017) 

F. Contract Relax 

1. Definisi contract relax 

Contract relax stretching merupakan gabungan dari dua macam stretching, 

yaitu kombinasi stretching pasif dan stretching isometrik. Teknik contract 

relax stretching dilakukan dengan melakukan kontraksi isometrik pada otot 

yang memendek dan dilanjutkan dengan relaksasi dan stretching pada otot 

tersebut (Maruli et al., 2011). Kontraksi isometrik pada otot yang dilanjutkan 

dengan penguluran secara pasif pada otot akan membantu mengurangi nyeri 

melalui mekanisme pumping action, sehingga sisa-sisa metabolisme dapat 

berkurang. Saat otot diregangkan dengan teknik contract relax akan 

mempengaruhi sarkomer yang merupakan unit kontraksi dasar pada otot. 

pada kasus myofascial intervensi ini dapat membantu otot dalam meluruskan 

kembali beberapa serabut atau cross link karena ketegangan otot akibat dari 

myofascial pain syndrome (Prianthara et al., 2014). 
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2. Teknik Contract Relax 

Teknik contact relax dilakukan dengan memberikan kontraksi maksimal 

yang dilakukan selama tujuh detik dan dilanjutkan dengan mengulur otot 

yang berkontraksi tadi saat relaksasi, Proses relaksasi yang diikuti ekspirasi 

maksimal akan memudahkan perolehan pelemasan otot. Dengan adanya 

komponen stretching maka panjang otot dapat dikembalikan dengan 

mengaktifasi golgi tendon organ sehingga relaksasi dapat dicapai karena 

nyeri akibat ketegangan otot dapat diturunkan. Intervensi contract relax 

stretching memberikan kontraksi isometrik dengan inspirasi maksimal dan 

stretching yang diikuti dengan ekspirasi maksimal akan menimbulkan 

mekanisme pumping action sehingga proses metabolisme dan sirkulasi lokal 

dapat berlangsung dengan baik (Prianthara et al., 2014) 

3. Indikasi Dan Kontra Indikasi Contract Relax 

Indikasi dilakukannya   stretching antara lain, keterbatas akibat dari 

kontraktur adhesive dan terbentuknya scar tissue (jaringan parut) yang 

memicu pemendekan pada otot dan kulit, adanya keterbatasan gerak akibat 

dari deformitas yang bersifat struktural, adanya kontraktur otot dan 

kelemahan otot,  digunakan untuk mencegah cedera musculoskeletal (Kisner 

& Colby, 2007 dalam Arthawan, 2017). Selain itu menurut  Tryani (2015) 

indikasi contract relax antara lain Miostatik kontraktur, Scar tissue 

contracture adhesion, Fibrotic adhesion, Inversibel kontraktue, dan 

Pseudomiostatik kontraktur kontraindikasi, fraktur yang masih baru, Post 

immobilisasi (otot kehilangan tensile strtenght), tanda – tanda inflamasi akut. 

Kontraindikasi contract relax stretching antara lain fraktur akut, dislokasi 

atau subluksasi, peradagangan atau infeksi akut pada daerah sekitar sendi, 
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trauma akut pada otot dan ruptur (Kisner & Colby, 2007 dalam Arthawan, 

2017). Kontraindikasi, Fraktur akut, Post immobilisasi (otot kehilangan 

tensile strtenght), inflamasi akut (Tryani, 2015). 

4. Efek Contract Relax 

Kontraksi isometrik dilakukan pada otot yang mengalami pemendekan dan 

dilanjutkan dengan penguluran yang dilakukan pasif pada otot tersebut. 

Teknik ini bermanfaat untuk mengulur jaringan lunak seperti otot, fascia, 

tendon dan ligament yang mengalami pemendekan secara patologis akibat 

dari adanya spasme pada otot atau pun akibat dari pemendekan otot. 

Kontraksi isometrik membantu mengurangi nyeri melalui mekanisme 

pumping action sehingga sisa-sisa metabolisme dapat berkurang. Saat otot 

diregangkan dengan teknik contract relax stretching akan mempengaruhi 

sarkomer yang merupakan unit kontraksi dasar pada otot. Pemberian 

intervensi contract relax stretching pada kasus myofascial akan dapat 

membantu otot dalam meluruskan kembali beberapa serabut atau cross link 

karena ketegangan otot akibat dari myofascial pain syndrome. Adanya fase 

relaksasi pada teknik ini disertai dengan ekspirasi maksimal dapat 

mempermudah dalam memperoleh pelemasan otot dan pencapaian panjang 

otot yang mengalami tightness/kontraktur yang lebih maksimal (Prianthara, 

2014). 

Kontraksi otot yang lebih kuat mampu melepaskan perlengketan miofasial. 

Intervensi contract relax stertching yang diawali inspirasi dalam dan diakhiri 

ekspirasi maksimal, kontraksi yang optimal pada otot yang memanjang maka 

akan diukur oleh peregangan tendon, pelepasan myofacial adhesion dan 

relaksasi dari miofibril, yang dilakukan dengan ritmis menimbulkan reaksi 



25 
 

pumping action yang ritmis pula sehingga membantu memindahkan produk 

sampah (Waste Product) penyebab nyeri otot kembali ke jantung dan 

meningkatkan fleksibilitas otot. Contract relax stretching adanya proses 

relaksasi yang mengikuti ekspirasi maksimal akan memudahkan perolehan 

pelemasan otot. Apabila dilakukan peregangan secara bersamaan pada saat 

relaksasi dan ekspirasi maksimal maka diperoleh pelepasan adhesi yang 

optimal pada jaringan ikat otot serta meningkatkan fleksibilitas otot 

(Arthawan, 2017). 

Dengan diberikannya intervensi contract relax stretching, maka motor 

unit yang ada pada seluruh serabut otot akan teraktifasi akibat dari adanya 

kontraksi isometrik yang diikuti dengan inspirasi maksimal. Kontraksi 

isometrik dengan inspirasi maksimal juga akan menstimulus golgi tendon 

organ yang dapat membantu terjadinya relaksasi pada otot setelah kontraksi 

(reverse innervation) sehingga akan terjadi pelepasan adhesi pada otot 

tersebut. Kontraksi otot yang kuat akan mempermudah mekanisme pumping 

action sehingga proses metabolisme dan sirkulasi lokal dapat berlangsung 

dengan baik sebagai akibat dari vasodilatasi dan relaksasi setelah kontraksi 

maksimal dari otot. Pengangkutan sisa-sisa metabolisme (P substance) dan 

asetabolic yang diproduksi melalui proses inflamasi dapat berjalan dengan 

lancar. Adanya komponen stretching maka panjang otot dapat dikembalikan 

dengan mengaktifasi golgi tendon organ sehingga relaksasi dapat dicapai 

karena nyeri akibat ketegangan otot dapat diturunkan dan mata rantai viscous 

circle dapat diputuskan (Nugraha, 2013). 
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5. Prosedur pelaksanaan contract relax 

Amin et al., (2015)  menyatakan bahwa contract relax diberikan dengan 

dosis dua set, tiap setnya lima kali repitisi, dengan istirahat satu menit tiap set. 

Teknik perlakuannya adalah : 

a) Responden duduk atau tidur senyaman mungkin, peneliti berada dibelakang 

responden 

b) Peneliti menstretching otot trapezius ke arah dextra atau sinistra sampai 

batas kemampuan responden 

c) Peneliti meminta responden melawan tangan peneliti, dengan melakukan 

gerakan mengembalikan kepala ke posisi awal selama 7 detik 

d) Setelah 10 detik, peneliti meminta responden rilek 

e) Peneliti menstretching otot upper trapezius responden kembali ke arah 

dextra atau sinistra selama tiga detik 

f) Responden rilek, kembali ke posisi semula 

g) Peneliti menstretching otot upper trapezius responden kembali, dan 

seterusnya sampai lima kali repetisi 

h) Istirahat selama satu menit, kemudian intervensi hold relax dilanjutkan 

kembali. 
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Gambar 2.4 intervensi contract relax                                                                                    

(Sumber : document pribadi, 2018) 

G. Myofascial Decompression 

1. Definisi Myofascial Decompression 

Myofascial decompression merupakan salah satu teknik fisioterapi yang 

berfokus untuk pembebasan gerak yang terbatas diakibatkan jaringan lunak 

tubuh. myofascial decompression ini bertujuan untuk memisahkan fasia yang 

melekat pada otot-otot tertentu, melancarkan peredaran darah dan membuat 

relaksasi pada otot tersebut. Menurut Granter dalam Smith, (2013) myofascial 

decompression merupakan metode terapi atau pengobatan yang menggunakan 

efek cupping atau vacum untuk area lokal dari kulit sehingga menghasilkan efek 

therapeotik. 

Myofascial decompression ini juga di sebut dengan cupping therapi yang 

didefinisikan oleh WHO sebagai metode terapi menggunakan hisapan yang 

diciptakan oleh vacum. myofascial decompression ini memiliki tujuan untuk 

meningkatkan peredaran darah ke area yang di inginkan dengan membuat pecah 

kapiler di permukaan kulit, hal ini juga dapat menghilangkan nyeri leher, 

punggung, dan bahu (Dalton dan Benito, 2017). 
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2. Teknik myofascial decompression 

Myofascia decompresiio ini dibagi menjadi beberapa teknik, antara lain 

dry cupping, fire cupping, myofascial cupping, massage cupping, dan vacum 

capping (Dalton dan Benito, 2017). Teknik ini membuat gerakan bebas dari 

fasia dan otot yang terdapat di tubuh dengan mengaktifkan pelumas (asam 

hialuronat) dari fisia superfisial kulit dan fasia profundus ( Guimberteau, 2010 

dalam Kim et al., 2017) hal itu membuat mudah pembatasan yang disebabkan 

oleh tarikan fasia dalam atau profundus sehingga memungkinkan gerakan 

independen otot oleh aplikasi intensif cupping (Tham, 2006 dalam Kim et al., 

2017). 

Massage cupping adalah metode dengan menarik kulit serta jaringan lunak 

lain kearah vacum dengan cara dihisap, lalu menggerakkan vacum seperti tehnik 

pijat effleurage dan kneading kurang lebih selama lima menit,  otot yang 

terhisap dalam vacum dengan cepat memfasilitasi kaku jaringan lunak dengan 

cara membuat peregangan struktur jaringan lunak yang mendasari, dan 

mengaktifkan reflek spindle otot yang releksasikan jaringan kontraktil dan 

mengembalikan struktur myofascial (Dalton dan Benito, 2017). 

3. Indikasi dan Kontra Indikasi myofascial decompression 

Indikasi dan kontra indikasi myofascial decompression sama seperti 

myofascial releas dikarenakan teknik dan pengaplikasian yang mirip serta 

memperhatikan hal yang sama. Menurut Riggs & Grant dalam Rizal, 2017  

indikasi pemberian myofascial decompression ini anara lain adhesi dan scar 

tissue dari sprain, strain, luka ringan, kronis postural strain, fibromyalgia 

dan myofascial pain, myofascitis, neck pain, low back pain, tenosinovitis 

yang menyebabkan ketegangan pada otot  
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Dan kontra indikasi pemberian myofascial decompression ini antara 

lain Peradangan akut, klien yang menggunakan terapi anticoagulant, 

cellulitis, varises, fraktur pada tulang (lokal), gejala serangan jantung, 

hematoma, ada riwayat aneurisma, riwayat diseksi arteri, hipermobility 

sendi, keganasan, osteomyelitis (infeksi), osteoporosis, khususnya di ribs dan 

vertebra, rheumatoid arthritis, oedema berat, gangguan sensitifitas pada 

kulit, dan strain atau sprain akut. 

4. Efek myofascial decompression 

Myofascial decompression ini digunakan untuk mengobati penyakit seperti 

otot tegang, stres, migrain, kelelahan, sakit punggung dan leher (Dalton dan 

Benito, 2017). Manfaat dari Myofascial decompression ini adalah memberikan 

rileksasi otot, melepaskan fasia yang mengalami adhesi, membuat vasodilatasi 

darah, menambah fleksibilitas otot, serta membuat nyeri spasme berkurang. 

Dalton dan Benito (2017) mengatakan bahwa efek therapeotik myofascial 

decompression ini meliputi peningkatan aliran darah ke daerah yang diterapi, 

meningkatkan oksigen dan nutrisi ke jaringan seluler, rileksasi otot tegang, dan 

memutus adhesi dan knot atau tigerpoin pada otot. Namun efek samping dari 

myofascial decompression ini adalah memar, luka bakar dan infeksi kulit 

5. Prosedur Pelaksanaan Myofascial Decompression 

Dalton dan Benito, (2017) menyatakan prosedur pelaksanaan untuk 

myofaschial decompression antara lain : 

a) Peneliti mengukur nyeri otot trapezius responden sebelum melakukan 

terapi. 
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b) Peneliti memposisikan responden senyaman mungkin tanpa penghalang 

apapun sebelum melakukan terapi, posisi yang disarankan adalah duduk 

tanpa sandaran atau tidur tengkurap (pronasi). 

c) Peneliti memberikan minyak atau krim secukupnya pada area yang akan 

diterapi, diusahakan minyak atau krim tidak menimbulkan alergi pada 

pasien. 

d) Peneliti memasang cup atau vacum pada area yang akan diterapi dan mulai 

memberikan gerakan effluerage selama kurang lebih lima menit. 

e) Setelah lima menit peneliti membersihkan sisa minyak atau krim pada area 

terapi serta melakukan pengukuran nyeri otot Upper Trapezius responden. 

 

Gambar 2.5 intervensi myofascial decompression                                                                          

(Sumber : document pribadi, 2018) 


