
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap  penyakit yang Allah berikan kepada kita pastilah ada obatnya, karena 

atas izin Allah swt yang Maha Menyembuhkan segala penyakit. Seperti dalam QS 

Ash – Shuara ayat 80 yang berarti “ dan apabila aku sakit, Dialah Yang Maha 

Menyembuhkan aku. “ 

Seperti hal nya migraine, migraine termasuk salah satu jenis nyeri kepala 

yang banyak dikeluhkan(Haryanto, Suarilah, & Priyanti, n.d.).Setiap tahunnya 

migraine mempengaruhi 12% dari populasi Amerika Serikat, termasuk 

18%wanita, 6% pria, dan 4% dari anak - anak.Prevalensi seumur hidup 

migrainepada wanita di Amerika Serikat melebihi25%. Prevalensi migrainetidak 

berubah sejak 1989, berdasarkan evidence dari tiga studi besar: American 

Migraine Study I,  AmerikaMigraine Study II,  AmerikaPencegahan Migraine 

dan PrevalensiBelajar.Tak hanya itu, masalah migraine juga sering di jumpai 

pada mahasiswa yang dapat mempengaruhi prestasi akademik, kepribadian, 

ingatan dan hubungan interpersonal seperti kehadiran di kampus. Penelitian di 

Surabaya tahun 2008, di dapatkan hasil bahwa mahasiswa sering mengalami 

migraine minimal satu kali sebulan adalah 70%, dan 20 % mahasiswa mengalami 

migraine yang berulang(WILKENSIA, 2012) 
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Migraine adalah gangguan nyeri kepala berulang serangan belangsung 

selama 4-72 jam dengan karakteristik khas: berlokasi unilateral, nyeri , intensitas 

sedang atau berat dan diperberat oleh aktivitas fisik secara rutin dan berhubungan 

dengan mual, muntah, fotofobia( sensitive terhadap cahaya) serta fonofobia 

(sensitive terhadap suara)(Medical, 2012). Penyebab utama kejadian migraine 

hingga saat ini belum diketahui secara pasti. Berbagai faktor pemicu nyeri kepala 

migraine antara lain: keadaan emosional, stres, gangguan hormonal, gangguan 

tidur, jenismakanan tertentu, pengaruh lingkungan, cuaca, bau yang menyengat, 

perjalanan jauh, letih, atau karena sakit(Haryanto et al., n.d.). Selain itu penyebab 

secara fisik seperti timbul gejala-gejala nyeri leher, terasa sakit di daerah leher 

dan kaku, dan nyeriotot-otot leher (otot upper trapezius, levator scapula, infra 

spinatus dan scaleneus) dapat juga menyebakan migraine(Samara, 2007). Pada 

mahasiswa khususnya, migraine dapat terjadi karena beban tugas yang banyak, 

terlalu sering menatap layar laptop atau handphone, dan jam kuliah yang padat 

membuat mahasiswa harus berpikir lebih. 

Berbagai macam modalitas dalam fisioterapi dapat digunakan untuk 

mengurangi nyeri dan meningkatkan kemampuan functional head index pada 

migraine, seperti  myofascial relase dan strengthening exercise. Myofascial relase 

adalah teknik pemijatan manual untuk meregangkan fasia dan melepaskan ikatan 

antara fasia dan integumen, otot, tulang, dengan tujuan menghilangkan rasa sakit, 

meningkatkan jangkauan gerak dan keseimbangan tubuh.(Shah & Bhalara, 

2012).Strengthening exercise merupakan suatu bentuk latihan penguatan otot 
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dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan otot dengan cara memberikan beban 

manual maupun mekanik(Kisner, 2007).  

Dari penelitian terdahulu tentang penanganan migraine, tidak banyak di 

temukan penelitian tentang pengaruh pemberian myofascial relase dan 

strengthening exercise. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut tentang pengaruh pemberian myofascial relase dan 

strengthening exercise pada migraine terhadap penurunan nyeri dan functional 

head index head index.  

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh myofascial relase dan strengthening exercise pada 

migraine  terhadap penurunan nyeri dan functional head index head index?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian myofascial relase dan 

strengthening exercisepadamigraineterhadap penurunan nyeri dan 

memperbaiki fuctional head index. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh pemberian myofascial relasedan 

strengthening exercisepada migraine terhadap penurunan nyeri dan 

memperbaiki fuctional head index. 
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b. Untuk mengetahui pengaruh pemberian myofascial relasedan 

strengthening exercisepada migraine untuk meningkatkan functional head 

index head index. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis dapat menambah wawasan dalam memberikan penanganan 

untuk migraine dengan metode terbaru 

2. Bagi fisioterapis dapat menambah ilmu tentang penanganan pada migraine 

untuk mengurangi nyeri dan meningkatkan functional head index head index. 

3. Bagi peneliti lain diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi tentang 

penanganan pada migraine. 

 


