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BAB VI

PEMBAHASAN

A. Interpretasi Hasil dan Diskusi Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan data penelitian didapatkan hasil bahwa 50% dari total

responden penelitian ini termasuk dalam kategori usia lansia awal yaitu

antara usia 46-55 tahun dan 28,27% dari total jumlah responden termasuk

kategori usia dewasa akhir (36-45). Hasil penelitian ini sesuai dengan

pendapat Luo dan Dun (2016) yang menyatakan bahwa kebanyakan

myofascial pain syndrome ditemukan pada usia 30-60 tahun. Pada rentan

usia tersebut fungsi fisiologi tubuh manusia mengalami penununan seperti

penurunan kekuatan dan elastisitas otot yang diakibatkan karena terjadi

penurunan jumlah serabut otot, atrofi beberapa serabut, fibril menjadi tidak

teratur, berkurangnya masa otot sebanyak 30% terutama otot tipe II serta

terjadi proses degenerasi pada myofibril yang akan mempengaruhi

penurunan kekuatan dan fleksibiltas otot (Widodo, 2011).Pada usia dewasa

hingga lanjut terdapat perubahan pada sistem otot, seperti otot yang dalam

posisi statik sehingga menyebabkan tidak terjadinya penguluran otot dengan

kondisi kontraksi terus menerus dan berlangsung lama maka akan

menimbulkan ketegangan otot dan timbulnya myofascial pain syndrome

(Wirayani et al, 2020). Sehingga usia mempengaruhi timbulnya myofascial

pain syndrome.
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2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan antara

responden laki-laki dan responden perempuan sama yaitu 1:1. Banyak

penelitian yang menunjukkan bahwa wanita lebih sensitif terhadap

rangsangan bahaya dan memiliki sensitivitas rangsang nyeri yang lebih

besar daripada laki-laki. Mekanisme yang mendasari perbedaan jenis

kelamin ini kurang dipahami, namun ada kemungkinan bahwa faktor

fisiologis, budaya dan biologis berkontribusi dalam perbedaan tersebut.

Faktor biologis dapat mencakup aspek hormonal, genetik, perilaku dan

lingkungan (Travell et al, 2018). Kurang tidur dapat memicu perubahan

signifikan dalam penurunan penghambat nyeri pada perempuan namun tidak

pada laki-laki. Secara umum wanita memiliki respon terhadap rasa nyeri

lebih besar, tetapi ketika membandingkan perempuan dan laki-laki yang

lebih tua, tidak ada perbedaan dalam sensitivitas nyeri maupun aktivasi

otak.

Sebagian wanita memiliki ambang batas nyeri lebih rendah dan

lebih banyak aktivitas otak pada daerah yang sakit. Namun apabila tingkat

kecemasan terkontrol perbedaan antara perempuan dan laki-laki tidak jelas.

Intoleransi ketidakpastian relevan pada kedua jenis kelamin dan

meningkatkan intensitas nyeri. Perempuan dengan nyeri bahu menunjukkan

ambang nyeri mekanik dan termal yang lebih rendah daripada laki-laki

(Travell et al, 2018). Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa

jenis kelamin mempengaruhi myfascial pain syndrome.
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3. Karakteristik Respoden Berdasarkan Berat Badan

Otot upper trapezius bisa tegang karena trauma akut yang berat,

tetapi lebih sering disebabkan karena trauma kronis akibat beban berlebih

atau akibat microtrauma yang tidak jelas. Cidera tersebut dapat diakibatkan

oleh pakaian dan aksesoris, tekanan tali bra yang terlalu ketat, tekanan dari

tali slingbag yang berat, ransel yang berat, maupun mantel yang tebal.

Selain itu, dapat juga dsebabkan karena terlalu lama berbicara melalui

telepon, menolehkan kepala kesamping untuk menatap lawan bicara yang

duduk disebelah kita, maupun bekerja yang berlebihan (Travell et al, 2018).

Namun tidak ada penelitian yang menyebutkan bahwa berat badan

mempengaruhi timbulnya myofascial pain syndrome. Pada penelitian ini

juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan berat badan antar

responden. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berat badan tidak

berpengaruh terhadap range of motion leher penjahit yang mengalami

myofascial pain syndrome.

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Durasi Kerja

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh

responden bekerja selama lebih dari 5 jam dalam sehari. Menjahit dalam

waktu yang lama dan posisi yang statis selama lebih dari 5 jam ditambah

dengan sikap kerja yang tidak ergonomis seperti forward head posture

menyebabkan otot bekerja berlebihan akan mengakibatkan muscle spasme,

kontraktur pada kolagen, abnormal crosslink actin myosin serta penurunan

aliran dara pada otot tersebut sehingga memicu munculnya taut band yang

menyebabkan timbulnya rasa nyeri yang disebut myofascial pain syndrome
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(Wirayani et al, 2020). Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat

disimpulkan bahwa durasi kerja yang lebih dari 5 jam dapat menyebabkan

myofascial pain syndrome.

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Berdasarkan masa kerja dari penjahit yang menjadi responden

penelitian ini menunjukkan bahwa 14 orang responden telah bekerja sebagai

penjahit selama lebih dari 4 tahun.  akan mengakibatkan gangguan pada

tubuh. Tekanan fisik yang terjadi dalam rentan waktu yang cukup lama

mengakibatkan kinerja dari otot berkurang dengan gejala makin rendahnya

gerakan. Aktivitas menjahit yang lebih dari 5 jam dalam sehari selama dan

dilakukan terus menerus selama lebih dari 4 tahun akan memperparah

kondisi otot sehingga menimbulkan ketegangan pada otot yang dapat

menurunkan sirkulasi darah pada jaringan tersebut sehingga memicu

munculnya taut band pemicu myofascial pain syndrome makin besar

(Wirayani et al, 2020).

Hal ini didukung oleh penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh

Wirayani et al (2020) yang menyatakan bahwa dari total 51 orang dengan

masa kerja lebih dari 10 tahun terdapat 44 orang mengalami myofascial pain

syndrome dan 7 orang tidak myofascial pain syndrome. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa masa kerja memicu munculnya myofascial pain

syndrome pada otot upper trapezius.
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B. Pengaruh Latihan Relaksasi Otot Progresif terhadap Range of Motion

Leher pada Penjahit

Latihan relaksasi otot progresif dilakukan dua kali dalam sehari yaitu

pada pagi hari sebelum memulai aktivitas dan malam hari sebelum tidur

dengan durasi 15-20 menit selama 14 hari berturut-turut. Pertama, otot

dikontraksikan dan stimulus akan dikirim ke otot melalui nerve pathways.

Kontraksi dari otot rangka akan menghasilkan sensasi tegang. Setelah itu otot

kembali dilemaskan (relaksasi). Relaksasi merupakan elongasi dari serabut otot

yang dapat  menghilangkan sensasi tegang pada otot. Prinsip tersebut yang

digunakan dalam latihan relaksasi otot progresif.

Menurut Synder & Lindquist (2006), relaksasi otot progresif memiliki

beberapa manfaat, salah satunya adalah mengurangi ketegangan otot.

Responden akan merasakan tenang dan sensasi kehangatan saat melakukan

latihan relaksasi otot progresif. Perasaan tersebut yang mengubah respon

fisiologi tubuh dominan saraf simpatis menjadi saraf parasimpatis sehingga

akan menurunkan regulasi sumbu HPA yang overaktif (Mc Clughan et al,

2016). Relaksasi otot progresif dapat meningkatkan hormon parasimpatis dan

neurotransmitter seperti DHEA (dehidroepinandrosteron), dophamine atau

endoprin, dan enkefalin serta merangsang sinyal otak sehingga otot menjadi

rileks (Conrad & Roth, 2007).

Akan tetapi belum ada penelitian sebelumnya yang meneliti tentang

pengaruh relaksasi otot progresif terhadap range of motion leher pada kasus

myofascial pain syndrome. Penelitian sebelumnya hanya meneliti tentang

pengaruh relaksasi otot progresif terhadap nyeri kronik di leher. Latihan
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dilakukan 2 kali seminggu selama 12 minggu dengan instruktur seorang

psikolog. Hasilnya tidak terlihat adanya penurunan nyeri leher yang signifikan

(Lauche et al, 2013). Pada penelitian lain yang membandingkan dynamic

muscle training,relaxation training, dan ordinary activity pada kasus chronic

non-spesific neck pain yang dilakukan tiga kali dalam seminggu selama 12

minggu dengan dipandu selama 4 minggu oleh fisioterapis dan dilanjutkan

latihan mandiri dirumah. Hasilnya terdapat peningkatan range of motion lateral

fleksi leher pada kelompok yang melakukan relaxation training dibandingkan

dengan kelompok kontol (Viljanen et al, 2003).

Namun pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh

yang signifkan dari latihan relaksasi otot progresif terhadap range of motion

lateral fleksi leher pada penjahit di kota Alabio yang mengalami myofascial

pain syndrome otot upper trapezius. Latihan relaksasi otot progresif

menggunakan prinsip sterching yang mempengaruhi peredaran darah di otot.

Hasil penelitian Ghanbari et al (2013) menjelaskan bahwa ekstensi otot pada

gerakan latihan menyebabkan menurunan aliran darah di otot, hal itu

disebabkan karena pembuluh darah di daerah tersebut ikut terekstensi saat

terjadi ekstensi pada otot serta terjadi peningkatan tekanan di intramuskular

pada saat stretching. Penurunan aliran darah diotot juga akan menyebabkan

terhambatnya proses recovery pada otot (Gremion, 2005).

Selain itu faktor usia juga mempengaruhi hasil penelitian ini. 50%

responden adalah kategori lansia awal (46-55 tahun). Seiring bertambahnya

usia  terjadi penurunan dalam proses perbaikan jaringan yang rusak. Pada kasus

myofascial pain syndrome otot akan mengalami iskemik akibat kurangnya
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pasokan oksigen pada otot tersebut yang apabila terjadi dalam janka waktu

lama dapat merusak jaringan tersebut. Pada lansia jaringan - jaringan yang

rusak akan digantikan dengan jaringan parut. Selain itu, jaringan ikat seperti

tendon dan ligamen pada lansia terjadi menurunan kadar air, elastin dan

protegliken dan terjadi peningkatan jumlah dan pembesaran diameter kolagen

yang  menyebabkan peningkatan jumlah crosslink antar molekul tropokolagen

sehingga mengakibatkan terjadi kekakuan pada jaringan dan mempengaruhi

range of motion (Aswin S, 2007).

Apabila dilihat dari hasil perbandingan nilai rata-rata range of motion

lateral fleksi leher sebelum dengan sesudah diberikan latihan relaksasi otot

progresif menunjukkan peningkatan. Relaksasi otot progresif menggunakan

prinsip stretching, yaitu penguluran jaringan lunak seperti otot, fascia, tendon

dan ligamen yang mengalami pemendekan. Stretching menyebabkan sarcomer

dan fascia mengurungi overlapping antara actin dan myosin dalam sarcomer

yang terdapat taut band. Pengurangan overlapping tersebut menyebabkan

pelebaran pembuluh darah kapiler otot sehingga sirkulasi darah di otot

membaik (Maruli et al, 2013).

Perbaikan sirkulasi darah mencegah terjadinya kelelahan pada otot,

mengurangi penumpukan zat sisa metabolisme dan iritasi, serta meningkatkan

nutrisi dan oksigen pada otot. Relaksasi otot progresif akan mengurangi nyeri

dan mempengaruhi golgi tendon otot yang letaknya berdekatan dengan serabut

saraf otot. Apabila tegangan meluas ke seluruh serabut saraf maka golgi tendon

akan melaju menimbulkan relaksasi dan fleksibilitas otot meningkat, serta

nyeri dan ketegangan otot akan diturunkan dan rantai viscous circle dapat
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diputus (Maruli et al, 2013). Sehingga latihan relaksasi otot progresif dapat

menyebabkan peningkatan range of motion lateral fleksi leher pada penjahit di

kota Alabio.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Peneliti memiliki keterbatas dalam mengontrol aktivitas sehari - hari

responden yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian, seperti

membersihkan rumah, menyuci baju dan lainnya.

2. Peneliti tidak memperhatikan sikap penjahit saat bekerja yang bisa

mempengaruhi hasil dari penelitian ini.

D. Implikasi Fisioterapi

1. Implikasi untuk Penelitian Selanjutnya

Sebelumnya belum ada yang melakukan penelitian tentang

pengaruh latihan relaksasi otot progresif terhadap range of motion leher

pada kasus myfascial pain syndrome pada penjahit. Sehingga penelitian ini

dapat dijadikan sebagai acuan untuk peneliti yang ingin melakukan

penelitian yang berkaitan dengan tema tersebut.

2. Implikasi untuk Profesi Fisioterapi

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan dan

mengembangkan ilmu pengetahuan fisioterapi dalam bidang

muskuloskeletal serta dapat digunakan untuk memberikan pelayanan

fisioterapi kepada masyarakat.


