
1 
 

PENGARUH LATIHAN CONTRACT RELAX STRETCHING 
TERHADAP PENURUNAN NYERI MYOFASCIAL TRIGGER 

POINT SYNDROME OTOT UPPER TRAPEZIUS PADA 
PEMBATIK TULIS HALUS LAWEYAN 

 
NASKAH PUBLIKASI  

 

 
 
 

 

Disusun oleh : 
GINANJAR RIBUT PRATAMA 

J 120 111 037 
 
 
 
 
 

PROGRAM STUDI S1 FISIOTERAPI  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
2013 



2 
 

 
HALAMAN PERSETUJUAN  

NASKAH PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
 

 
PENGARUH LATIHAN CONTRACT RELAX STRETCHING 

TERHADAP PENURUNAN NYERI MYOFACIAL TRIGGER 

POINT SYNDROME OTOT UPPER TRAPEZIUS PADA 

PEMBATIK TULIS HALUS LAWEYAN  

 
Oleh : 

 
 Nama  :  Ginanjar Ribut Pratama 
 NIM :  J 120111037 
 

 
Telah membaca dan mencermati naskah publikasi karya ilmiah, yang 
merupakan ringkasan skripsi (tugas akhir) dari mahasiswa tersebut 

 

 

 

            Surakarta,    Juni 2013 
 

Menyetujui, 
 

Pembimbing I     Pembimbing II 
 
 
 
 

 Dwi Rosella Kumala, SST.FT. M.Fis Umi Budi Rahayu, SSt.FT, M.Kes 
   
           

 
 
 



1 
 

ABSTRAK 
 

PROGRAM STUDI SARJANA FISIOTERAPI 
FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
 

GINANJAR RIBUT PRATAMA, AMF / J120111037 
“PENGARUH LATIHAN CONTRACT RELAX STRETCHING TERHADAP 
PENURUNAN NYERI MYOFACIAL TRIGGER POINT SYNDROME OTOT 
UPPER TRAPEZIUS PADA PEMBATIK HALUS LAWEYAN” 
(Dibimbing Oleh : Dwi Rosella Kumala, SSt. FT. M. Kis dan Umi Budi 
Rahayu, SSt. FT. M. Kes) 
 
Latar Belakang: Keluhan atau gangguan otot rangka atau musculoskeletal 
disorders (MSDs) merupakan fenomena yang umum dialami oleh pekerja yang 
melakukan pekerjaan secara manual. Salah satu jenis dari musculoskeltal disorder 
adalah nyeri leher atau neck pain. Salah satu yang mengakibatkan terjadinya nyeri 
leher adalah Myofascial Triggers Point Syndrome (MTP’s) pada otot upper 
trapezius, dimana merupakan bagian dari musculoskeletal disorders (MSDs) yang 
banyak dialami pekerja. Berbagai bentuk modalitas yang dapat dilakukan untuk 
menurunkan nyeri otot upper trapezius pada kondisi ini, diantaranya melakukan 
terapi latihan contract telax stretching. 
Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui pengaruh contract relax stretching 
terhadap penurunan nyeri MTPS otot upper trapezius 
Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah Quasi Eksperimental, dengan 
desain penelitian Pre and Post Test With Control Group Design. Tektik 
pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling. Jumlah sampel 14 orang 
yang terdiri dari 7 orang kelompok perlakuan dan 7 orang kelompok kontrol. 
Modalitas yang diberikan adalah Terapi latihan berupa contract telax stretching 
selama 15 hari, frekuensi 3x seminggu  dengan 3x pengulangan setiap kali latihan. 
Pengukuran MTPS dengan menggunakan visual analoge scale (VAS). Uji 
Normalitas data menggunakan Shapiro-Willk tes kemudian dilanjutkan dengan uji 
hipotesa dengan Paired Sample T-test dan uji beda menggunakan Independen T-
Test. 
Hasil Penelitian: Berdasarkan pengujian statistik didapatkan hasil yang 
signifikan dengan nilai P adalah 0.0001 dimana p < 0.05 yang berarti Ha diterima. 
Artinya ada pengaruh pemberian tontract telax stretching terhadap penurunan 
nyeri otot upper trapezius pada kondisi MTPS. 
Kesimpulan: Pemberian contract telax stretching terbukti memberikan pengaruh 
terhadap penurunan nyeri otot upper trapezius pada kondisi MTPS 
Kata Kunci: Contract relax stretching, Penurunan nyeri otot upper trapezius, 
Myofacial trigger poin syndrome 
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PENDAHULUAN 

Industri  batik  berasal  dari  kerajinan rumah  tangga,  yang  kemudian  

meningkat  ke produksi  batik  dalam  jumlah  yang  relatif  besar. Batik  telah  

terpilih  sebagai  warisan  budaya dunia karya manusia (Representative List of  

Intangible  Cultural  Heritage  of  Humanity) oleh  UNESCO  pada  tanggal  2  

Oktober  2009.  Konsekuensi  yang  harus  dihadapi adalah  industri  batik  harus  

melakukan  upaya-upaya  untuk  meningkatkan  kinerjanya  baik dalam  kualitas,  

produktivitas,  maupun  kreativitas.  

Peningkatkan kinerja para pembatik tidak lepas dari adanya pengawasan di 

bidang kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang diterapkan pada tempat kerja 

tersebut (Markkanen, 2004). Sejalan dengan pernyataan ini International Labour 

Organization (ILO) menyatakan bahwa di seluruh dunia 2 juta orang meninggal 

karena masalah-masalah akibat kerja. Dari jumlah ini, 354.000 orang mengalami 

kecelakaan fatal. Disamping itu, setiap tahun ada 270 juta pekerja yang 

mengalami kecelakaan akibat kerja dan 160 juta yang terkena penyakit akibat 

kerja (Markkanen, 2004).   

Penelitian WHO pada pekerja tentang penyakit akibat kerja di 5 (lima) 

benua tahun 1999, memperlihatkan bahwa penyakit gangguan otot rangka berada 

pada urutan pertama sebanyak 48%, setelah itu gangguan jiwa sebanyak 10-30%, 

penyakit paru obstruktif kronis II, dermatosis kerja 10%, gangguan pendengaran 

9%, keracunan pestisida 3%, cedera dan lain-lain (Depkes RI, 2008). 

Menurut Rahardjo (2009), keluhan atau gangguan otot rangka atau 

musculoskeletal disorders (MSDs) merupakan fenomena yang umum dialami oleh 

pekerja yang melakukan pekerjaan secara manual. Pada tahun 1994 tercatat 

705.800 kasus (32%) dari seluruh kasus di Amerika Serikat yang  terjadi karena 

kerja berlebihan (overexertion) atau gerakan yang berulang (repetitive motion) 

(NIOSH, 1997). Salah satu jenis dari musculoskeltal disorder adalah nyeri leher 

atau neck pain. Hal ini dikarenakan terjadinya low level contraction  pada 

kontribusi sub maksimal pada selektif motor unit akibat kerja yang terus-menerus, 

dikarenakan tidak adanya mekanisme substitusi motor unit yang biasanya terjadi 

pada tingkat daya kontraksi yang kuat, khusunya pada serabut tipe I (upper 
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trapezius) yang terus teraktivasi selama prolonged motor task, akan membuat 

overloading penumpukan sampah metabolik menyebabkan gangguan homeostatis 

ion kalsium dalam sel otot. Sehingga terjadi krisis energi yang mengekibatkan 

meningkatnya tingkat keasaman yang kemudian menyebabkan guarding spasme 

pada musculoskeletal yang jika tidak di tangani akan muncul taut band pada otot 

tersebut (David, 2011). Selama 1 tahun, prevalensi nyeri muskuloskelatal di 

daerah leher pada pekerja besarnya berkisar antara 60-76% dan wanita ternyata 

juga lebih tinggi dibandingkan pria (Ariens, 2001). Salah satu yang 

mengakibatkan terjadinya nyeri leher adalah Myofascial Triggers Point Syndrome 

(MTP’s) pada otot upper trapezius, dimana merupakan bagian dari 

musculoskeletal disorders (MSDs) yang banyak dialami pekerja (Hanten, 2000). 

Teknik ndulum (garis) lebih sering di gunakan oleh para pembatik di bandingkan 

dengan teknik nyecek, di mana dalam 1 meter kain mori teknik ndulum ini sendiri 

hingga 50 cm di gunakan dibanding teknik nyecek, sehingga teknik ndulum lebih 

berat sehingga tanpa di sengaja pola LHP terjadi dan menyebakan otot upper 

trapezius statis. Dari survey yang telah kami lakukan di Kampung Batik Laweyan 

di dapatkan 70% pembatik mengalami nyeri pada upper trapezius dan 20% 

mengalami nyeri pada pinggang serta 10% tidak mengalami gangguan. Menurut 

Berry (2006) penggunaan contract relax stretching pada Myofascial Triggers 

Point Syndrome dapat digunakaan sebagai pengurangan nyeri pada kasus tersebut. 

Melihat pentingnya penyebab dan permasalahan MTP’s maka peneliti 

merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul “pengaruh latihan contract 

relax stretching terhadap penurunan nyeri myofascial trigger point syndrome otot 

upper trapezius pada pembatik tulis halus Laweyan”.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh contract relax 

stretching terhadap penurunan nyeri myofascial trigger point syndrome otot upper 

trapezius pada pembatik tulis halus Laweyan. 
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LANDASAN TEORI 

Membatik yaitu membuat pola pada kain dengan menempelkan malam 

menggunakan canthing tulis. Tekhnik yang dapat di gunakan saat membatik yaitu 

teknik nyecek (titik-titik) dan nglowong (garis-garis).  

Pada saat melakukan teknik nyecek (titik-titik) ini dibutuhkan konsentrasi 

dan ketelitian saat membuat titik-titik pada kain sehingga dengan tidak sadar 

kepala akan mendekati media pada saat membuat titik-titik pada kain, hal ini di 

sebut forward head posture (FHP). FHP ini akan menyebabkan kerja statis yang 

terus menerus pada level sub maksimal ketika posisi kepala lebih maju ke depan 

saat aktifitas dalam posisi duduk atau berdiri. Pada pembatik tulis juga terjadi 

lateral head posture (LHP) dimana posisi kepala yang miring ke salah satu sisi 

terutama saat melakukan teknik ndulum (garis-garis), hal ini di sebabkan leher 

pembatik selalu mengikuti alur garis-garis yang mereka buat. Teknik ndulum 

tersebut lebih sering di gunakan oleh para pembatik di bandingkan dengan teknik 

nyecek, di mana dalam 1 meter kain mori teknik ndulum ini sendiri hingga 50 cm 

di gunakan dibanding teknik nyecek, sehingga teknik ndulum lebih berat sehingga 

tanpa di sengaja pola LHP terjadi dan menyebakan otot upper trapezius statis. 

Menurut Davies (2001) posisi ini akan menyebabkan kerja statis yang terus-

menerus pada salah satu otot Upper Trapezius. 

Selama membatik banyak otot yang berkerja untuk mendukung gerakan 

yang terjadi pada leher, bahu, siku, dan tangan. Porsi kerja paling besar terjadi 

pada gerakan leher. Menurut Chaitow (2008), pada leher ada 3 otot postural utama 

yang berkerja, (1) otot Sternocledomastoid, (2) otot Levator Scapula, (3) otot 

Upper Trapezius.  

Posisi pembatik tulis membuat otot-otot leher mengalami kontraksi stastis 

yang terus-menerus, hal ini bertujuan untuk menstabilisasi leher dan bahu saat 

pembatik menuliskan malam pada media kain selama bekerja. Otot utama yang 

difungsikan pada posisi diatas adalah otot Upper Trapezius (Richard, 2006).  

Analisa level kontraksi pada otot Upper Trapezius pada pembatik tulis. 

Terjadi static low level contraction pada 2 gerakan dasar pembatik tulis. Pertama 

pada saat otot Upper Trapezius menstabilisasi leher dan  bahu saat menuliskan 



5 
 

malam pada media kain selama bekerja. Kedua pada saat lateral head posture 

(LHP) dimana posisi kepala yang miring ke salah satu sisi otot Upper Trapezius. 

 Menurut Davies (2001), static low level contraction bila terjadi secara 

berlebihan akan mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan terhadap 

pembuluh kapiler otot, khususnya di daerah insertio-nya. Penekanan ini 

mengakibatkan penurunan sirkulasi darah ke otot dan mengakibatkan hipoksia dan 

ischemic sel-sel otot lokal.   

Hipotesis tentang mekanisme terjadinya MTP’s coba dijelaskan oleh 

Dommerholt (2006). Dimulai dari terjadinya overload pada otot type 1 yang 

berlangsung tetap dan berulang dengan beban yang ringan. Dilanjutkan terjadinya 

hypoksia yang mengakibatkan disfungsi aktifitas dalam end plate akibat keasaman 

pH lokal (reaksi dari kekurangan sirkulasi kapiler) dan kerusakan dalam struktur 

membran, myofilamen dan mitochondria sel otot.  

Terjadinya disfungsi aktifitas dalam end plate akan meningkatkan 

konsentrasi Achetylcholine (Ach). Kenaikan konsentrasi Ach mengakibatkan 

kenaikan level kalsium dalam sarcoplasma yang mengakibatkan sel otot terus 

berkontraksi, yang diasumsikan dapat menyebabkan kontraktur sarcomer (David, 

2000). Pemeriksaan EMG pada trigger point sebagai akibat keluarnya enzim 

calcitonin gene-related peptide (CGPR). CGPR menginhibisi Achetylcholinerase 

(AchE) dan meningkatnya Achetylcholine Reseptor (AchR) dalam otot sehingga 

konsentrasi Ach dalam end plate tinggi.  

Menurut Simon (2004), kerusakan pada mitochondria sel otot akan 

menurunkan produksi ATP, Kekurangan ATP mengakibatkan myosin tidak 

mampu melepaskan ikatannya dengan actin. Hal menjadikan dua macam 

myofilamen overlapping posisi dalam sarcomer. Overlapping dua myofilamen ini 

menjadikan sarcomer tidak mampu kembali ke panjang awal sebelum kontraksi 

dan menjadi kontraktur. 

Adanya kontraktur sarcomere mengakibatkan terjadinya taut band, pain 

and tenderness (Gerwin, 2004). Ketiga hal ini yang akan menjadi 3 ciri khas dari 

Myofascial Trigger Point Syndrome (Vernon, 2009). 
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Pemeriksaan Myofascial Trigger Point Syndrome : 

1. Flat palpation adalah pemeriksaan yang digunakan dengan cara menekan otot 

upper trapezius dengan teknik palpasi atau tekanan menggunakan jempol atau 

jari-jari tangan. Penekanan dilakukan tepat pada serat otot. Ketika titik pemicu 

adanya taut band dan adanya nyeri lokal (titik poin pemicu) menandakan 

adanya MTP’s pada otot upper trapizius (Dommerholt, 2006). 

2. Pincer Palpation 

Pincer palpation adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara 

menjepit otot upper trapezius dengan teknik palpasi. Otot dijepit atau ditekan 

untuk nyeri lokal (Poin Pemicu) dan untuk memperoleh respon kedutan lokal 

(Dommerholt, 2006). 

3. Snapping Palpation 

Snapping palpation dilakukan dengan cara menekan otot digerakkan 

secara bolak-balik seperti memetik senar gitar tapi tangan tetap kontak dengan 

kulit. Tujuan dari Snapping palpation adalah untuk mendapatkan respon 

kedutan lokal dan paling efektif bila dilakukan di dekat atau pada titik pemicu 

dengan otot. 

4. Deep paltation 

Deep palpation dapat digunakan untuk mencari trigger point yang 

berada pada jaringan superficial. Ujung jari ditempatkan dilapisan otot 

didaerah yang ada trigger pointnya. Ketika gejala symtomatis muncul yang 

diakibatkan oleh tekanan disitulah letek trigger pointnya (Lavelle et al.,2007). 

Contract relax stretching merupakan kombinasi dari tipe stretching 

isometrik dengan stretching pasif. Dikatakan demikian karena teknik contract 

relax stretching yang dilakukan adalah memberikan kontraksi isometrik pada otot 

yang memendek dan dilanjutkan dengan rileksasi dan stretching pada otot 

tersebut. Adapun tujuan dari pemberian contract relax stretching yaitu untuk 

memanjangkan / mengulur struktur jaringan lunak (soft tissue) seperti otot, fasia 

tendon dan ligamen yang memendek secara patologis sehingga dapat 

meningkatkan lingkup gerak sendi (LGS) dan mengurangi nyeri akibat spasme, 

pemendekan otot / akibat fibrosis. (Berry, 2006). Contract relax stretching pada 
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upper trapezius adalah sebagai berikut dengan posisi pasien duduk relaks, lalu 

pasien di instruksikan untuk menggerakkan kearah lateral fleksi tersebut lalu 

ditahan oleh terapis selama 6 detik, setelah itu relaks dengan diikutin ekspirasi dan 

stretching selama 9 detik. Dosis yang di berikan yaitu frekuensinya 3 kali 

seminggu, intensitasnya kontraksi maksimum, dengan waktu 6 detik/1 kali 

gerakan, 9 detik/1 kali penguluran, dengan repitisi 3 kali pengulangan contract 

relax stretching (Hardjono, dan Azizah, 2004). 

Pemeriksaan nyeri dapat menggunakan skala VAS (Visual Analogue 

Scale) dimana besar nyeri diukur dalam satuan milimeter (Parkin, 2004). 

Pengukuran nyeri di lakukan dua kali yaitu pada saat pertama kali melakukan 

penelitian pada tanggal 1 februari sebelum di berikan modalitas contract relax 

stretching dan pada tanggal 14 februari setelah diberikan contract relax 

stretching. Ada 1 pengukuran nyeri yang ingin di ketahui oleh peneliti yaitu nyeri 

saat responden diam atau saat membatik. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan quasi experiment dengan pre and 

post test desain with control group design. Penelitian ini akan dilakukan di 

Kampung Batik Laweyan Surakarta. Dengan responden yang akan diteliti adalah 

pembatik tulis halus di Kampung Batik Laweyan Surakarta. Adapun waktu 

penelitian ini akan di lakukan selama tangal 1 – 15 April 2013. 

Teknik pengambilan sample pada penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling. Didapatkan sampel sebanyak 14 orang, dibagi menjadi 2 

kelompok yaitu kelompok perlakuan dan kelompok kontrol masing-masing 

kelompok terdiri dari 7 orang  di Kampung Batik Laweyan. Pengumpulan data 

berupa pengukuran nyeri dilakukan pre-test dan post-test pada kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol. Analisis statistik yang digunakan untuk menguji 

normalitas data adalah Shapiro Wilk Test. Pada data berdistribusi normal 

digunakan uji statistik paired sample T-test dan uji wilcoxon test pada data 

distribusi tidak normal. Uji beda pengaruh dua kelompok menggunakan 

independen T-test pada data berdistribusi normal dan mann whitney jika data 
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distribusi tidak normal. Pengolahan data menggunakan software program SPSS 

windows versi os windows. 

 

HASIL PENELITIAN 

Hasil statistik didapatkan ada pengaruh pemberian contract relax 

stretching otot upper trapezius pada kondisi MTrPs dalam penurunan nyeri 

sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Pada kontraksi isometrik selama 6 

detik yang diikuti dengan inspirasi maksimal akan mengaktifkan motor unit 

maksimal yang ada pada seluruh otot. Kontraksi maksimal juga akan menstimulus 

golgi tendo organ sehingga memicu rileksasi otot setelah kontraksi (reverse 

innervation) yang menyebabkan terjadinya pelepasan adhesi yang terdapat di 

dalam intermiofibril dan tendon. Pada metode stretching dan pasien relax setelah 

kontraksi isometrik maksimal dilakukan 9 detik dimana dalam proses ini 

diperoleh pemanangan otot upper trapezius maksimal dan rileksasi maksimal yang 

difasilitasi reverse innervation. Proses rileksasi yang diikuti ekspirasi maksimal 

akan memudahkan perolehan pelemasan otot. Adanya 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 tersebut. Dengan demikian 

maka pengangkutan sisa-sisa metabolisme (P substance) dan asetabolic yang 

diproduksi melalui proses inflamasi dapat berjalan dengan lancar sehingga rasa 

nyeri dapat berkurang (Hardjono, dan Azizah, 2004). 

Menurut Davies (2001), static low level contraction bila terjadi secara 

berlebihan akan mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan terhadap 

pembuluh kapiler otot, khususnya di daerah insertio-nya. Penekanan ini 

mengakibatkan penurunan sirkulasi darah ke otot dan mengakibatkan hipoksia dan 

ischemic sel-sel otot lokal.  

Hipotesis tentang mekanisme terjadinya MTP’s coba dijelaskan oleh 

Dommerholt (2006). Dimulai dari terjadinya overload pada otot type 1 yang 

berlangsung tetap dan berulang dengan beban yang ringan. Dilanjutkan terjadinya 

hypoksia yang mengakibatkan disfungsi aktifitas dalam end plate akibat keasaman 
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pH lokal (reaksi dari kekurangan sirkulasi kapiler) dan kerusakan dalam struktur 

membran, myofilamen dan mitochondria sel otot.  

Hasil analisa data didapatkan adanya perbedaan antara kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol, hal ini juga dinyatakan oleh McClain dalam 

penelitian Bron et al., (2001) bahwa ada perbedaan yang sangat jauh antara 

kelompok perlakuan manual compression dengan kelompok kontrol dengan hasil 

menujukkan pengurangan nyeri pada kelompok perlakuan yang signifikan dan 

sedikit pada kelompok kontrol. Hal tersebut dapat dilihat pada mean kelompok 

perlakuan 37,86 dan mean kelompok kontrol 1,57. Pada kelompok kontrol terjadi 

penurunan nyeri yang tidak maksimal dikarenakan peneloti memiliki keterbatasan 

dalam penelotian ini sehingga tidak dapat mengontrol semua kegiatan sehari-hari 

responden. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut Ada 

pengaruh yang cukup signifikan contract relax stretching terhadap penurunan 

nyeri otot upper trapezius kondisi MTrPs pada pengrajin batik halus di Laweyan. 

Saran 

1. Bagi penderita MTrPs 

Bahwa pada penderita MTrPs perlu mendapatkan edukasi bagaimana 

cara melakukan latihan contract relax stretching secara bergantian dengan 

rekan pembatik lainnya yang dapat dilakukan di ditempat kerja, dan dilakukan 

secara rutin sehingga menghindari terjadinya MTrPs ulang. 

2. Bagi fisioterapi 

Diharapkan fisioterapi memberikan kombinasi latihan berupa 

stretching untuk menangani penderita MTrPs. 

3. Bagi Institusi pendidikan 

Contract relax stretching dapat dijadikan alternatif latihan dalam 

menangani kondisi MTrPs oleh sebab itu diharapkan mahasiswa dapat 
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melakukan penelitian lanjutan untuk menambah refensi tentang metode latihan 

yang baik untuk kondisi MTrPs. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian yang akan datang diharapkan dapat melanjutkan dengan 

meneliti variabel-variabel yang luput dari penelitian sebelumnya, penambahan 

variabel-variabel tersebut diharapkan dapat memperinci penjabaran  pengaruh 

contract relax stretching terhadap penurunan nyeri otot upper rapezius pada 

kondisi MTrPs dan Untuk penelitian yang lebih baik maka perlu penambahan 

jumlah responden dan variabel lain yang di teliti, sehingga dapat diraih hasil 

yang luas dan lebih bervariatif. 
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