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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

INKADO (INDONESIA KARATE-DO) UMM merupakan salah satu 

UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) yang memiliki peran sebagai wadah atau 

tempat mengasah minat dan bakat mahasiswa/i Universitas Muhammadiyah 

Malang dalam bidang olahraga yaitu cabang karate. Disamping itu Unit 

Kegiatan Mahasiswa INKADO juga aktif dalam mengikuti perlombaan antar 

mahasiswa di cabang karate sendiri baik didalam lingkungan kampus maupun 

di luar lingkungan kampus mulai dari perlombaan regional,nasional sampai 

perlombaan internasional, dari setiap partisipasi kegiatan tersebut Unit 

Kegiatan Mahasiswa ikut menyumbangkan prestasi dalam mengharumkan 

nama Universitas Muhammadiyah Malang (INKADO UMM, 2006). 

Maraknya kompetisi bidang karate yang diselenggarakan di indonesia 

juga sering diikuti oleh UKM INKADO UMM dan banyaknya prestasi yang 

didapatkan anggota karate UKM INKADO UMM memunculkan tuntutan 

untuk melakukan persiapan fisik yang matang sebelum hari kejuaraan datang. 

Persiapannya yaitu berupa latihan-latihan dengan intensitas yang beragam 

mulai dari intensitas rendah sampai intensitas tinggi. Banyak dari gerakan 

latihan dan intensitas tinggi inilah yang berisiko untuk mengakibatkan 

terjadinya kelelahan yang berakhir dengan adanya permasalahan pada otot 

dengan keluhan nyeri otot (Amin, 2016) 

Menurut Peeri, dkk (2011) di amerika serikat umumnya atlet karate 

mengalami masalah otot 82,5% lebih banyak pada saat latihan tanding  
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dibandingkan pada saat pertandingan kejuaraan, dan hanya 17,5% 

yang tidak memiliki masalah pada keduanya. Pada tahun 2007 di Indonesia 

sendiri terdapat sekitar 65,2 % atlet maupun anggota karate terkena berbagai 

macam masalah otot  seperti Muscle strain, DOMS, MTrP dan lain 

sebagainya. Hanya 35,8 % atlet maupun anggota Karate di Indonesia yang 

terbebas dari masalah ini (Gunawan, 2007) 

Gerakan-gerakan latihan intensitas tinggi dengan prinsip overload 

dalam karate sendiri merupakan salah satu faktor risiko terjadinya 

permasalahan otot. Fenomena permasalahan otot yang ditemukan salah 

satunya yaitu Myofacial Trigger Point (MTrP). Myofacial Trigger Point 

(MTrP) merupakan salah satu masalah yang hampir ada dan dimiliki setiap 

individu. Ada yang mengalami hanya sesaat (akut), berhari-hari, dan bahkan 

berbulan-bulan (kronis). Hal tersebut  terus  menerus  mengganggu  dengan 

intensitas yang bervariasi dari ringan,sedang sampai dengan berat. Nyeri yang 

terasa atau timbul dalam waktu yang relatif pendek atau sebentar tentu saja 

tidak akan mengganggu aktivitas sehari-hari secara keseluruhan. Akan tetapi 

nyeri yang terasa dan timbul berulang kali dalam jangka waktu yang relatif 

panjang dapat membuat penderita merasa frustasi, karena aktivitas dan 

kegiatan sehari-hari, latihan fisik, serta olahraganya terganggu. Pada akhirnya 

dapat menurunkan kualitas hidupannya. Kebanyakan penderita akhirnya 

mengkonsumsi obat penghilang rasa sakit untuk mengatasi gangguan 

tersebut. Di sisi lain semua obat penghilang nyeri tentunya memiliki efek 

samping diantaranya bisa menimbulkan gastritis (sakit mag), keropos tulang, 

dan menghambat pembentukkan sel darah dan lain sebagainya. Berdasarkan 

pernyataan diatas, maka penanganan Myofacial Trigger Point (MTrP) 
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dianjurkan dilakukan dengan cara lain yang bebas dari obat-obatan salah satu 

alternatif yang disarankan yaitu menggunakan tenaga kesehatan yang 

memiliki kompetensi di bidangnya contohnya fisioterapi (Petrina, 2015). 

Salah satu alat yang digunakan fisioterapis saat ini untuk mengatasi 

nyeri pada MTrP yaitu Thera Gun. Thera gun  merupakan sebuah alat yang 

memiliki konsep perkusi, vibrasi, dengan frekuensi,  amplitudo, dan torsi 

yang dikalibrasi secara unik agar dapat mengatasi permasalahan otot secara 

lebih efektif. Salah satu fungsi dari Thera Gun sendiri yaitu menurunkan atau 

bahkan menghilangkan keluhan nyeri karena adanya muscle knot atau bisa 

disebut juga Myofacial Pain Trigger Point. Selain itu, alat ini juga 

memungkinkan terjadinya aktivasi otot dan jaringan lainnya secara signifikan 

untuk mencapai lingkup gerak sendi dan peforma yang lebih ( Dr. Jason 

Wersland, D.C, 2014).  

Dr. Ben Kim (2018) menuturkan bahwa ada cara yang lebih murah 

untuk membuat alat dengan prinsip kerja seperti Thera Gun. Disebutkan 

bahwa cara pembuatan Homemade Therapy Gun dapat dilakukan hanya 

dengan memodifikasi alat berupa Gergaji Mesin(Cordless Jigsaw) dengan 

cara mengubah bentuk stuktur bagian mata gergaji menjadi tempat 

melekatnya Lacrosse Ball sebagai pengganti “TIP” pada Thera Gun. Karena 

Homemade Therapy Gun memiliki konsep dan mekanisme kerja yang relatif 

sama dengan mekanisme Thera Gun dan dapat dibuat dengan biaya yang 

relatif lebih rendah maka Homemade Therapy Gun menjadi pilihan terbaik 

bagi sebagian orang. Untuk itulah peneliti berusaha membuat dan meneliti 

mengenai apakah benar ada pengaruh dari penggunaan Homemade Therapy 
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Gun terhadap Myofacial Pain Trigger Point. Wersland (2010) menyatakan 

bahwa, penelitian sebelumnya yang dilakukan menunjukkan bahwa muscle 

treatment dengan konsep perkusi dan vibrasi seperti ini mengarah kepada 

pemulihan dan perbaikan otot yang lebih cepat dari sebuah cedera otot 

maupun masalah patologis lain.  

Penatalaksanaan yang ingin diberikan peneliti untuk mengatasi 

permasalahan Myofacial Pain Trigger Point  ini adalah dengan menggunakan 

alat bernama  Homemade Therapy Gun. Berdasarkan studi pendahuluan yang 

dilakukan peneliti sebelumnya pada atlet karate INKADO UMM peneliti 

menemukan banyak permasalahan seperti yang dipaparkan diatas sehingga 

peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ‘Pengaruh 

Homemade Therapy Gun  terhadap Myofacial Pain Trigger Point Pasca 

Latihan pada Anggota Karate Unit Kegiatan Mahasiswa - INKADO 

Universitas Muhammadiyah Malang’. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, dapat diambil rumusan 

masalah sebagai berikut. ‘Apakah ada pengaruh  Homemade Therapy Gun 

terhadap Myofacial Pain Trigger Point pasca latihan pada anggota karate 

Unit Kegiatan Mahasiswa INKADO Universitas Muhammadiyah Malang ?’. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, dapat dirumuskan bahwa 

tujuan penelitian ini sebagai berikut.  

1. Tujuan Umum 

a. Mengidentifikasi pengaruh Homemade Therapy Gun terhadap 

Myofacial Pain Trigger Point  pasca latihan pada anggota karate Unit 

Kegiatan Mahasiswa-INKADO Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi Myofacial Pain Trigger Point  pasca latihan pada 

anggota karate UKM-INKADO Universitas Muhammadiyah Malang 

sebelum dilakukan interfensi Homemade Therapy Gun. 

b. Mengidentifikasi Myofacial Pain Trigger Point  pasca latihan pada 

anggota karate UKM-INKADO Universitas Muhammadiyah Malang 

sesudah dilakukan interfensi Homemade Therapy Gun. 

c. Menganalisa pengaruh Homemade Therapy Gun terhadap Myofacial 

Pain Trigger Point  pasca latihan pada anggota karate UKM-

INKADO Universitas Muhammadiyah Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat diperoleh 

berbagai manfaat dari berbagai disiplin keilmuan sebagai berikut. 
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1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan dapat 

menambah pengetahuan dalam bidang pendidikan khususnya bidang 

kesehatan seperti fisioterapi yang memiliki kaitan dengan pengaruh 

Homemade Therapy Gun terhadap Myofacial Pain Trigger Point  pasca 

latihan. Serta menjadi sebuah referensi maupun acuan bagi penelitian-

penelitian selanjutnya. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi 

peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian tentang Homemade 

Therapy Gun terhadap Myofacial Pain Trigger Point  dengan variabel 

lainnya yang berbeda. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penulis 

Menjadi masukan dan pengetahuan baru serta pelatihan secara 

nyata tentang seberapa besar pengaruh Homemade Therapy Gun  

terhadap Myofacial Pain Trigger Point  pasca latihan pada anggota 

beladiri karate secara umum. 

b. Tempat Penelitian 

Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang peranan 

bidang fisioterapi pada bidang olahraga karate secara umum 

khususnya untuk penanganan kasus Myofacial Pain Trigger Point  

pasca latihan pada anggota beladiri karate dan secara tidak langsung 

meningkatkan performa anggota karate secara proporsional dalam 

pertandingan kejuaraan yang diikuti.  
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c. Responden 

Responden dapat memperoleh edukasi dan informasi 

mengenai interfensi Homemade Therapy Gun terhadap Myofacial 

Pain Trigger Point  pasca latihan pada bidang olahraga karate. 

E. Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian yang dilakukan peneliti memiliki perbedaan 

dengan penelitian-penelitian sebelumya, yaitu dalam hal : 

1. Peneliti Amol Saxena dalam buku yang berjudul Muscles, Ligaments, and 

Tendons  Journal (2013),  dengan topik penelitian Vibration and Pressure 

Wave Therapy for Calf Strain. Penelitian ini menggunakan metode 

komparasi. Penelitian menunjukkan hasil bahwa vibration therapy bisa  

menjadi sarana yang berguna untuk mempercepat waktu penyembuhan dan 

mengurangi nyeri pada kasus calf strain. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada variabel Pressure 

Wave Therapy for Calf Strain.  

2. Peneliti McGinnis K, Murray E, Cherven B, Mc Cracken C, Travers C. 

Membuat penelitian berjudul Effect of Vibration on Pain Response to Heel 

Lance (2016). Penelitian ini menggunakan metode korelasi dengan 

pengambilan sample acak (randomized control trial). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa getaran memiliki pengaruh terhadap respon rasa 

nyeri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis 

yaitu terletak pada variabel Heel Lance. 
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3. Peneliti Darryl J Cochrane, dalam bukunya Physical Therapy Reviews 

(2011) mengemukakan satu topik yang berjudul Good vibrations? – The 

use of vibration therapy for exercise recovery, injury and rehabilitation. 

Dalam bukunya dia menyebutkan bahwa Vibration Therapy memiliki 

potensi untuk praktek rehabilitasi fisioterapi dalam hal penurunan nyeri 

dan peningkatan LGS. Akan tetapi belum ada kejelasan dan diperlukan 

penelitian lebih lanjut tentang dosis yaitu frekuensi getaran dan waktunya. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada 

variabel exercise recovery, injury and rehabilitation. 

4. Peneliti Carl Valle, dalam artikelnya yang berjudul The Science and 

Application of Vibration Training and Therapy menyebutkan bahwa 

konsep dari terapi getar serta aplikasinya di lapangan menunjukkan potensi 

yang besar dalam pemulihan otot, regenerasi dan pengurangan nyeri secara 

signifikan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

penulis yaitu terletak pada variabel Vibration Training. 

5. Peneliti Peer KS, Barkley JE, Knapp DM, Dalam Bukunya Phys 

Sportsmed.(2009)  di salah satu  topik penelitiannya yaitu The acute effect 

of local vibration therapy on ankle sprain and hamstring strain injuries 

menyebutkan bahwa konsep Vibration Therapy  memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap penurunan nyeri penderita ankle sprain dan hamstring 

strain. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis 

yaitu terletak pada variabel Ankle sprain and hamstring strain injuries. 

6. Peneliti Clair Davies, dalam buku, The Trigger Point Therapy Workbook 

(Part 2) dengan slah satu topik mengenai pengertian dan penanganan 
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terhadap Myofacial Pain Trigger Point (MTrP). Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada tidak adanya 

variabel Home Made Therapy Gun, Thera gun, vibration concept, maupun 

Percussive therapy. 

7. Peneliti Petrina, dkk (2015) dalam bukunya yang berjudul Myofascial Pain 

in Athletes membahas tentang pengertian apa itu Myofascial Pain, jenis-

jenisnya, dan sebagainya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

penulis yaitu terletak pada tidak adanya variabel Home Made Therapy 

Gun, Thera gun, vibration concept, maupun Percussive therapy. 

 

 


