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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak–anak menuju 

ke masa dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik, sosial, dan 

emosional (Paramitasari dan Ilham, 2012). Masa remaja dibagi menjadi 

empat tahap, yaitu ; masa pra remaja (10-12 tahun), masa remaja awal (12-

15 tahun), masa pertengahan (15-18 tahun), dan remaja akhir (18-21 

tahun) (Fajarini dan Nuristighfari, 2014). Rentang usia 20 - 21 tahun 

adalah usia yang paling produktif, dimana pada umur tersebut kebanyakan 

berstatus sebagai mahasiswa yang sangat aktif memanfaatkan teknologi, 

seperti browsing yang dirasa dapat memberikan dampak positif untuk 

mendapatkan perkembangan ilmu dan pengetahuan secara terbaru, global 

dan ilmiah (Irianto, 2016).  

Selain itu remaja juga banyak menggunakan gadget untuk 

menghilangkan penat dan sebagai media hiburan dari padatnya aktivitas 

yang dijalani (Kasanah, 2016). Di era globalisasi, teknologi sudah sangat 

berkembang pesat dan berdampak pada kehidupan manusia, contohnya 

penggunaan laptop dan komputer di kalangan pelajar maupun pekerja 

(Anggraeni, 2013). Saat menggunakan gadget seringnya seseorang berada 

pada posisi statis. Ketika posisi tubuh statis, tidak ergonomis, serta 

diperparah dengan posisi forward head dan adanya degenerasi otot upper 

trapezius itu sendiri secara terus-menerus maka akan mengakibatkan 

terjadinya spasme, kontraktur, adhesi, abnormal cross-link actin-myosin, 
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serta penurunan sirkulasi darah dapat memicu timbulnya trigger point dan 

menimbulkan myofascial pain syndrome (Anggraeni, 2013). Myofascial 

pain syndrome adalah rasa nyeri akibat adanya kerusakan pada bagian 

fasia jaringan otot yang ditandai dengan adanya trigger point (Fernandez 

et al., 2005 dalam Anggraeni, 2013). 

Menurut Hendrawan (2016) 98% kasus nyeri berasal dari 

muskuloskeletal, dan nyeri tersebut lebih sering terjadi karena myofascial 

pain syndrome. Dari penelitian Anggraeni (2013) terdapat pernyataan 

bahwa tidak ada perbedaan jumlah penderita yang signifikan antara laki – 

laki dan perempuan dengan persentase penderita myofascial pain 

syndrome terbanyak adalah di usia produktif. Menurut Atmadja (2016) 

prevalensi penderita myofascial pain syndrome otot upper trapezius antara 

laki - laki dan perempuan mempunyai persentase yang sama dan paling 

banyak diusia 30 – 50 tahun. Sedangkan menurut Dolgado myofascial pain 

syndrome menyerang usia produktif dan dewasa sekitar usia 20 - 50 tahun 

dan tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara jumlah penderita 

laki – laki dan perempuan (Kharismawan, 2016).  

Salah satu penelitian menyebutkan bahwa sebesar 79% para pekerja 

yang melakukan posisi menunduk lebih lama dapat mengalami gangguan 

pada otot – otot pada daerah leher hingga bahu, prevalensi terbesar 

dikatakan bahwa terdapat gangguan pada otot upper trapezius lebih besar 

dan sisanya di daerah otot splenius dan levator scapula. Penelitian lain 

menyebutkan bahwa kasus myofascial pain syndrome sering terjadi pada 

masa remaja hingga dewasa pada usia 20an hingga 50an, sekitar 54% 
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kasus myofascial pain syndrome terjadi di kalangan wanita, dan 45% 

terjadi dikalangan laki – laki  (Tellez et al., 2016).  

Penanganan yang dapat dilakukan dapat berupa terapi fisioterapi 

baik dengan teknik elektroterapi maupun manual terapi. Terapi manual 

fisioterapi yang dapat diberikan diantaranya adalah cervicothoracic 

manipulation. osteopathic visceral manipulation, dry needling, soft tissue 

mobilization, mulligant, myofascial release, ischemic compression, 

massage friction, contract relax dan myofascial decompression. Contract 

relax adalah teknik yang menggabungkan kontraksi isometrik dengan 

stretching pasif untuk melepaskan adhesi, mengurangi nyeri, memulihkan 

cairan hialuronat (pelumas jaringan fasia), mengembalikan mobilitas 

jaringan, dan fungsi normal sendi (Prianthara et al, 2014). Sedangkan 

myofascial decompression adalah teknik untuk memobilisasi jaringan 

lunak dengan cara menghilangkan tekanan udara sehingga kulit dan fasia 

tertarik ke dalam cup atau cangkir (Xie, 2017). 

Dari studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti pada 

mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2016 Universitas 

Muhammadiyah Malang didapat data; 1) Jangka waktu penggunaan 

gadget dalam sehari, 2) Jenis gadget yang sering digunakan, dan 3) 

Penggunaan gadget. Pertama, rata – rata jangka waktu penggunaan gadget 

dalam sehari pada mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2016 adalah 8 

jam, mahasiswa yang menggunakan gadget kurang dari 8 jam berjumlah 

77 orang dengan persentase 33% dan mahasiswa yang menggunakan 

gadget lebih dari 8 jam berjumlah 155 orang dengan persentase 67%. 
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Kedua, jenis gadget yang paling sering digunakan, mahasiswa yang paling 

sering menggunakan smartphone berjumlah 162 orang (70 %), paling 

sering menggunakan laptop berjumlah 49 orang (21 %), paling sering 

menggunakan komputer 18 orang (8 %), dan lain – lain 3 orang (1 %). 

Ketiga, penggunaan gadget, mahasiswa yang menggunakan gadget paling 

sering untuk sosial media berjumlah 128 orang (55 %), paling sering 

digunakan untuk game berjumlah 76 orang (33 %), paling sering 

digunakan untuk tugas berjumlah 16 orang (7 %), dan untuk lain – lain 

sebanyak 12 orang (5 %). 

Berdasarkan hal yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Perbedaan Pengaruh Contract Relax dan 

Myofascial Decompression Terhadap Peningkatan ROM Cervical Kasus 

Myofascial Pain Syndrome Upper Trapezius pada Remaja Akhir”. Alasan 

peneliti mengangkat tema penelitian ini adalah karena penelitian ini belum 

pernah dilakukan sebelumnya di Indonesia, alasan lainnya adalah karena 

peneliti ingin membedakan tingkat pengaruh antara intervensi yang 

menstimulasi fasia dan yang menstimulasi tendon golgi organ terhadap 

peningkatan ROM cervical.  

B.  Rumusan Masalah 

1. Mengidentifikasi pengaruh sebelum dan sesudah pemberian contract 

relax terhadap peningkatan ROM cervical pada kasus myofascial pain 

syndrome upper trapezius pada remaja akhir. 
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2. Mengidentifikasi pengaruh sebelum dan sesudah pemberian myofascial 

decompression terhadap peningkatan ROM cervical pada kasus 

myofascial pain syndrome upper trapezius pada remaja akhir. 

3.  Menganalisis perbedaan pengaruh contract relax dan myofascial 

decompression terhadap peningkatan ROM cervical pada kasus 

myofascial pain syndrome upper trapezius pada remaja akhir. 

C.  Tujuan 

1.  Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan pengaruh contract relax dan myofascial 

decompression terhadap peningkatan ROM cervical kasus myofascial 

pain syndrome upper trapezius pada remaja akhir. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi pengaruh sebelum dan sesudah pemberian contract 

relax terhadap peningkatan ROM cervical pada kasus myofascial 

pain syndrome upper trapezius pada remaja akhir. 

b. Mengidentifikasi pengaruh sebelum dan sesudah pemberian 

myofascial decompression terhadap peningkatan ROM cervical pada 

kasus myofascial pain syndrome upper trapezius pada remaja akhir. 

c.  Menganalisis perbedaan pengaruh contract relax dan myofascial 

decompression terhadap peningkatan ROM cervical pada kasus 

myofascial pain syndrome upper trapezius pada remaja akhir. 

D.  Manfaat 

1. Bagi Peneliti 
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Dapat memberikan pengetahuan baru tentang pengaruh contract 

relax dan myofascial decompression terhadap peningkatan ROM cervical 

pada kasus myofascial pain syndrome upper trapezius pada remaja akhir. 

2. Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan pengetahuan baru bahwa ketika timbul rasa 

pegal dan kaku dibagian tengkuk yang muncul karena posisi statis dalam 

jangka waktu yang lama, dapat diberikan latihan contract relax dan/atau 

myofascial decompression untuk mengurangi rasa pegal dan kaku 

tersebut. 

3. Bagi Mahasiswa Fisioterapi 

Dapat digunakan sebagai referensi dan sumber penelitian yang 

akan dilakukan, khususnya tentang peningkatan ROM cervical kasus 

myofascial pain syndrome upper trapezius pada remaja akhir. 

4. Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan 

Dapat digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan 

pelayanan kesehatan dengan mengetahui bahwa terapi dengan contract 

relax dan myofascial decompression dapat digunakan untuk peningkatan 

ROM cervical pada kasus myofascial pain syndrome upper trapezius. 

    E. Keaslian Penelitian  

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No 

 

Nama Peneliti 

dan Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian 

Penelitian 

Sebelumnya 

Penelitian yang 

Dilakukan 

1 Paramitasari, 

Radhitia dan 

Ilham Nur 

Alfian. 2012 

Hubungan 

Antara 

Kematangan 

Emosi Dengan 

Terdapat 

hubungan yang 

signifikan 

antara 

Meneliti tentang 

hubungan 

kematangan 

emosi dan 

Meneliti tentang 

pengaruh aktivitas 

sehari-hari dengan 

penurunan ROM 
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Kecenderungan 

Memaafkan 

Pada Remaja 

Akhir 

kematangan 

emosi dengan 

kecenderungan 

memaafkan 

pada remaja 

akhir yaitu 

semakin 

matang emosi 

seseorang, 

maka semakin 

tinggi 

kecenderungan 

memaafkan 

kecenderungan 

memaafkan. 

Instrumen: 
kuesioner 

kematangan 

emosi (adaptasi 

dari The Enright 

Forgiveness 

Inventory 

(EFI)). 

Metode 

penelitian: Tipe 

penelitian  

penjelasan 

(explanatory 

research), yang 

menyoroti 

hubungan antar 

variabel 

penelitian. 

Variabel X 

dalam penelitian 

ini adalah 

kematangan 

emosi siswa 

sedangkan 

variabel Y 

adalah siswi 

kelas XI dan 

XII SMA 

Negeri 1 Pare 

yang memiliki 

kecenderungan 

memaafkan. 

 

cervical akibat 

myofascial pain 

syndrome otot 

upper trapezius 

pada remaja akhir. 

Instrumen: 
Goniometer. 

Metode 

Penelitian: 

Desain penelitian 

adalah pre 

eksperimental 

dengan 

menggunakan 

rancangan two 

group pretest-

posttest design. 

Populasi 

penelitian ini 

adalah mahasiswa 

Teknik 

Informatika 

UMM. Sampel 

berjumlah 40 

responden. 

2 Anggraeni, 

Nanda Citra. 

2012 

Penerapan 

Myofascial 

Release 

Technique Sama 

Baik Dengan 

Ischemic 

Compression 

Technique 

Dalam 

Menurunkan 

Nyeri Pada 

Sindroma 

Myofascial 

release 

technique sama 

baik dengan 

ischemic 

compression 

technique 

dalam 

menurunkan 

nyeri pada 

myofascial 

pain syndrome 

Meneliti tentang 

perbandingan 

intervensi 

myofascial 

release dan 

ischemic 

compression 

untuk 

menurunkan 

nyeri myofascial 

pain syndorme 

upper trapezius. 

Meneliti tentang 

perbedaan 

intervensi 

contract relax 

dan myofascial 

decompresion 

untuk 

meningkatkan 

ROM cervical 

karena 

myofascial pain 

syndrome upper 
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Miofasial Otot 

Upper 

Trapezius 

Instrumen: 
VAS (Visual 

Analog Scale). 

Metode 

Penelitian: 

penelitian 

eksperimental 

dengan 

Pre and Post 

Test Control 

Group Design. 

Sampel dibagi 

menjadi dua 

kelompok 

perlakuan yang 

terdiri atas 

myofascial 

release 

technique 11 

sampel dan 

ischemic 

compression 

technique 11 

sampel. 

 

trapezius. 

Instrumen: 
Goniometer. 

Metode 

Penelitian: 
Desain 

penelitian 

adalah pre 

eksperimental 

dengan 

menggunakan 

rancangan two 

group pretest-

posttest design. 

Populasi 

penelitian ini 

adalah 

mahasiswa 

Teknik 

Informatika 

UMM. Sampel 

berjumlah 40 

responden. 

 

3 J. Hardjono, 

dan Azizah 

Ervina. 2012 

Pengaruh 

Penambahan 

Contract Relax 

Stretching pada 

Intervensi 

Interferensial 

Current dan 

Ultrasound 

terhadap 

Pengurangan 

Nyeri pada 

Sindroma 

Miofasial Otot 

Supraspinatus 

Intervensi 

interferential 

current, 

ultrasonic, dan 

contract relax 

stretching 

lebih efektif 

dari pada 

intervensi 

interferential 

current dan 

ultrasonic 

dalam 

menurunkan 

nyeri sindroma 

miofasial otot 

supraspinatus  

Meneliti tentang 

perbandingan 

intervensi 

interferential 

current, 

ultrasonic, 

contract relax 

stretching dan 

interferential 

current, 

ultrasonic untuk 

menurunkan 

nyeri sindroma 

miofasial otot 

supraspinatus. 

Instrumen: 
VAS (Visual 

Analog Scale). 

Metode 

Penelitian: 

penelitian quasi 

eksperimental 

Meneliti tentang 

perbedaan 

intervensi 

contract relax 

dan myofascial 

decompresion 

untuk 

meningkatkan 

ROM cervical 

karena 

myofascial pain 

syndrome upper 

trapezius. 

Instrumen: 
Goniometer. 

Metode 

Penelitian: 
Desain 

penelitian 

adalah pre 

eksperimental 

dengan 



9 
 

 

dengan 

Pre and Post 

Test Control 

Group Design. 

Sampel dibagi 

menjadi dua 

kelompok 

perlakuan yang 

terdiri atas 

intervensi 

interferential 

current, 

ultrasonic, dan 

contract relax 

stretching 

dengan jumlah 

sampel 8 orang 

dan 

interferential 

current, 

ultrasonic 

dengan jumlah 

sampel 8 orang. 

 

menggunakan 

rancangan two 

group pretest-

posttest design. 

Populasi 

penelitian ini 

adalah 

mahasiswa 

Teknik 

Informatika 

UMM. Sampel 

berjumlah 40 

responden. 

 

4 I Made Dhita 

Prianthara, I 

Made Niko 

Winaya, dan 

I Made  

Muliarta. 

2014 

Kombinasi 

Strain 

Counterstrain 

dan Infrared 

sama baik 

dengan 

kombinasi 

Contract Relax 

Stretching dan 

Infrared 

Terhadap 

Penurunan 

Nyeri 

Myofascial Pain 

Syndrome Otot 

Upper 

Trapezius Pada 

Mahasiswa 

Fisioterapi 

Fakultas 

Kedokteran 

Universitas 

Udayana 

Kombinasi 

strain 

counterstrain 

dan infrared 

sama baik 

dengan 

kombinasi 

contract relax 

stretching dan 

infrared 

terhadap 

penurunan 

nyeri 

myofascial 

pain syndrome 

otot upper 

trapezius. 

Meneliti tentang 

perbandingan 

kombinasi 

intervensi strain 

counterstrain 

dan infrared 

sama baik 

dengan 

kombinasi 

contract relax 

stretching dan 

infrared 

terhadap 

penurunan nyeri 

myofascial pain 

syndrome otot 

upper trapezius. 

Instrumen: 
VAS (Visual 

Analog Scale). 

Metode 

Penelitian: 

penelitian 

Meneliti tentang 

perbedaan 

intervensi 

contract relax 

dan myofascial 

decompresion 

untuk 

meningkatkan 

ROM cervical 

karena 

myofascial pain 

syndrome upper 

trapezius. 

Instrumen: 
Goniometer. 

Metode 

Penelitian: 
Desain 

penelitian 

adalah pre 

eksperimental 

dengan 

menggunakan 
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eksperimental 

dengan 

Pre and Post 

Test Control 

Group Design. 

Sampel dibagi 

menjadi dua 

kelompok 

perlakuan yang 

terdiri atas 

intervensi strain 

counterstrain 

dan infrared 

dengan jumlah 

sampel 11 orang 

dan contract 

relax dan 

infrared dengan 

jumlah sampel 

11 orang. 

 

rancangan two 

group pretest-

posttest design. 

Populasi 

penelitian ini 

adalah 

mahasiswa 

Teknik 

Informatika 

UMM. Sampel 

berjumlah 40 

responden. 

 

5 Xie, Judie. 

2017 

The Effects of 

Static Versus 

Dynamic 

Myofascial 

Decompression 

on Hamstring 

Flexibility in A 

Collage – Aged 

Population : A 

Pilot Study 

 

Tidak ada 

perbedaan 

yang signifikan 

antara 

intervensi 

static dan 

dynamic 

myofascial 

decompression 

pada 

peningkatan 

fleksibiltas otot 

hamstring. 

 

Meneliti tentang 

perbedaan static 

dan dynamic 

myofascial 

decompression 

pada 

peningkatan 

fleksibilitas otot 

hamstring. 

Instrumen : 

Active Knee 

Extension 

(AKE) 

Metode 

Penelitian : 

penelitian 

eksperimental 

dengan two 

group pretest – 

posttest desain 

untuk 

mengetahui 

peningkatan 

fleksibilitas 

hamstring. 

Sampel 

Meneliti tentang 

perbedaan 

intervensi 

contract relax 

dan myofascial 

decompresion 

untuk 

meningkatkan 

ROM cervical 

karena 

myofascial pain 

syndrome upper 

trapezius. 

Instrumen : 

Goniometer. 

Metode 

Penelitian : 

Desain 

penelitian 

adalah pre 

eksperimental 

dengan 

menggunakan 

rancangan two 

group pretest-

posttest design. 
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penelitian 

adalah 20 orang, 

20 pria dan 9 

wanita yang 

memiliki 

keterbatasan 

fleksibilitas 

hamstring 

berusia 18 – 40 

tahun. 

 

Populasi 

penelitian ini 

adalah 

mahasiswa 

Teknik 

Informatika 

UMM. Sampel 

berjumlah 40 

responden. 

 

 

 


