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TESIS PENGARUH NEUROMUSCULAR TAPING….. M. ZAINAL ARIFIN

ABSTRAK

Pengaruh Neuromuscular Taping Teknik Dekompresi Terhadap Kerusakan Otot
Dan Intensitas Nyeri Pada Gerakan Eksentrik

Muhammad Zainal Arifin

Gerakan eksentrik merupakan jenis gerakan yang difasilitasi oleh
penambahan panjang satu atau beberapa otot, berpotensi mengakibatkan
kerusakan otot, dan meninggalkan efek nyeri. Penelitian bertujuan untuk
mengetahui pengaruh pemasangan teknik dekompresi neuromuscular taping
terhadap kerusakan otot dan intensitas nyeri pada gerakan eksentrik. Jenis
penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimen dengan post test only
control group design. Empat belas sampel dipilih dari populasi non atlet di
SMAN 1 Driyorejo berdasarkan teknik consecutive sampling kemudian dibagi
dalam dua kelompok secara random. Intervensi teknik dekompresi neuromuscular
taping diberikan pada kelompok perlakuan sebelum melakukan gerakan eksentrik.
Gerakan fleksi shoulder - ekstensi elbow pada tangan kanan dengan menahan
beban dumbbell 4-5 Kg selama 20 detik dalam satu repetisi dipilih sebagai
protokol dari gerakan eksentrik. Setelah 6 jam istirahat dilakukan pengukuran
indikator kerusakan otot menggunakan pemeriksaan serum creatine kinase otot,
kemudian dilanjutkan dengan pengukuran intensitas nyeri menggunakan visual
analogue scale setelah 24 jam istirahat. Hasil analisis uji hipotesis menunjukkan
tidak ada perbedaan yang signifikan pada kerusakan otot (p = 0,401) dan
intensitas nyeri (p = 0,297). Disimpulkan dari penelitian ini bahwa aplikasi
neuromuscular taping teknik dekompresi pada gerakan flexi shoulder – extensi
elbow pada tangan kanan dengan menahan beban dumbbell 4-5 Kg selama 20
detik satu repetisi tidak mengurangi kerusakan otot dan intensitas nyeri setelah 6
dan 24 jam istirahat, meskipun ditemukan kecenderungan kerusakan otot dan
intensitas nyeri yang lebih rendah pada kelompok yang dipasang NMT teknik
dekompresi.

Kata Kunci: neuromuscular taping teknik dekompresi, gerakan  eksentrik,

intensitas nyeri, kerusakan otot
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