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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Contract Relax Stretching 

1. Definisi Contract Relax Stretching  

Contract Relax Stretching (CRS) merupakan salah satu teknik 

peregangan dari Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF). 

Contract Relax Stretching (CRS) adalah metode peregangan isotonik 

secara maksimal yang kemudian diikuti dengan relaksasi atau lebih dikenal 

dengan Maximum Voluntary Isotonic Contraction (MVIC).  

Penatalaksanaan teknik contract relax stretching secara  passive range of 

motion exercise (PROMEX) lebih dianjurkan dibandingkan secara active 

range of motion exercise (AROMEX). Secara garis besar contract relax 

stretching (CRS) memiliki 2 (dua) tujuan penatalaksanaan atau efek 

fisiologis dan biomekanik dalam struktur anatomi manusia, yaitu muscular 

dan range of motion (ROM) (Hindle, et al. 2012).  

Contract Relax Stretching dibagi menjadi dua karakteristik yaitu 

sebagai berikut (Wiguna, et al. 2016). 

a. Contract relax stretching direct  

Peregangan ini difokuskan otot yang mengalami ketegangan. 

Otot antagonis dikontraksikan secara isotonik dengan melawan 

tahanan, kemudian dilanjutkan dengan relaksasi dan peningkatan range 

of movement (ROM). Metode direct mengaplikasikan mekanisme post-

Isotonic relaxation (Wiguna, et al. 2016). 
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b. Contract relax stretching indirect,  

Peregangan ini difokuskan pada kontraksi otot berlawanan 

dengan otot yang mengalami keterbatasan atau agonis sebagai ganti 

otot yang mengalami pemendekan. Metode ini mengaplikasikan 

mekanisme antagonistic atau  disebut dengan reciprocal inhibition 

(Wiguna, et al. 2016). 

Penggunaan intervensi contract relax stretching direct lebih baik 

digunakan dibandingkan dengan contract relax stretching indirect. 

Intervensi contract relax stretching direct langsung diaplikasikan pada 

otot yang mengalami pemendekan atau ketegangan dibandingkan dengan 

intervensi contract relax stretching indirect meregangkan secara tidak 

langsung pada otot yang mengalami ketegangan. Kedua metode ini secara 

umum memiliki fungsi dan tujuan aplikatif yang sama (Wiguna, et al. 

2016). 

Peregangan yang dilakukan sebelum memulai dan setelah 

melakukan aktivitas olahraga akan menurunkan kinerja otot secara 

berlebihan serta mencegah terjadinya cedera soft tissue ketika aktivitas 

atau selama melakukan latihan dengan intensitas yang tinggi sehingga 

performa atlet menjadi lebih maksimal. Teknik contract relax stretching 

memberikan pengaruh pada ekstensibilitas otot, fleksibilitas otot, 

meningkatkan range of motion (ROM) dan meningkatkan kekuatan otot 

pada sistem neuromusculer dalam dosis dan prosedur yang telah yang 

ditentukan (Hindle, et al. 2012). 

Peregangan contract relax stretching lebih efektif dalam 

meningkatkan fleksibilitas otot dibandingkan dengan static stretching dan 
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ballistic stretching. Static stretching  dilakukan dengan meregangkan otot 

dan mempertahankan posisi regangan tersebut selama beberapa detik. 

Sedangkan, ballistic stretching  dilakukan dengan mengulur otot hingga 

mencapai batas maksimal regangan tersebut dan di pertahankan selama 

beberapa detik tanpa ada tahanan secara isotonik (Morcelli, et al. 2013). 

Contract relax stretching memiliki keunggulan dalam 

ekstensibilitas, fleksibilitas serta kekuatan otot karena disebabkan oleh 

kontraksi konsentrik sebelum dilakukan peregangan secara maksimal 

sehingga otot akan mengalami  relaksasi sempurna dan mudah untuk 

diregangkan. Berbeda dengan passive stretching yang dilakukan tanpa 

adanya kontraksi otot terlebih dahulu sehingga otot yang mengalami 

pemendekan tidak mencapai relaksasi sempurna (Wiguna & Silakarma, 

2014). 

2. Indikasi dan Kontraindikasi Contract Relax Stretching 

Tabel 2.1 Indikasi dan Kontraindikasi Contract Relax Stretching  

(Sumber: Victoria, et al. 2013) 

 

Contract Relax Stretching 

Indikasi Kontraindikasi 

1. Memperbaiki range of motion 

(ROM). 

2. Merehabilitasi 

neuromuscular diseases. 

3. Mengurangi dan mencegah 

resiko cedera jaringan lunak. 

4. Meningkatkan ekstensibilitas 

pada jaringan lunak. 

5. Mengurangi kompresi pada 

permukaan persendian 

1. Joint instability/blocking 

joint 

2. Vasculer acute  injur, 

hematoma serta fraktur 

3. Infeksi dan inflamasi pada 

persendian dan jaringan lunak 

4. Nyeri berlebih ketika 

dilakukan peregangan 

5. Hypermobility 
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3. Mekanisme Contract Relax Stretching  

a. Mekanisme Contract Relax Stretching Terhadap Fisiologis 

1) Inhibisi Autogenic 

Proses penurunan transfer rangsangan ke golgi tendon 

organs (GTOs) ketika otot kontraksi dan mengalami peregangan. 

Peregangan mengakibatkan teraktifasinya serat Ib aferen pada 

GTOs. Ib aferen merupakan serabut yang berfungsi sebagai 

pengirim sinyal rangsangan ke medula spinalis. Penghamabatan 

inhibisi autogenik merupakan mekanisme fisiologis tubuh untuk 

menurunkan rangsang saraf pada otot dengan meratakan meknisme 

kinerja seluruh otot atau mencegah terjadinya ketegangan otot, 

kelelahan otot, meningkatkan relaksasi dan ekstensibilitas atau 

elongasi serat otot ketika dilakukan peregangan yang disertai 

dengan kontraksi otot. Proses inhibisi autogenik memanfaatkan 

sifat viskoelastic dari musculotendinosus unit (MTU) yaitu 

memungkinkan untuk memanjang dan meregang sehingga 

meningkatkan range of motion (ROM). Proses tersebut berpotensi 

untuk meningkatkan muscle power   (Hindle, et al. 2012). 

2) Inhibisi Reciprocal 

Proses penurunan aktivasi saraf atau penurunan proses 

proprioseptif dalam mekanisme timbal balik dari kontraksi 

maksimal otot antagonis. Kontraksi antagonis akan mengakibatkan 

teraktivasinya kelistrikan pada otot yang mengalami peregangan, 

karena secara tidak langsung otot lawan antagonis yang teregang 

mendapatkan perintah untuk kontraksi sehingga terjadi 
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ekstensibilitas serabut otot. Mekanisme ini terjadi pada inervasi 

serabut aferen di interneuron spinalis yang kemudian mengirim 

sinyal ke α motorneuron di GTOs hingga menyebabkan timbulnya 

respon fisiologis tubuh berupa relaksasi. Mekanisme tersebut 

menghambat proses terjadinya pemendekan otot lebih lama, 

sehingga  otot antagonis dapat teregang lebih panjang.  Interneuron 

yang menginervasi α motorneuron pada sinaps otot antagonis 

mengalami penurunan ambang rangsang responsibilitas dan 

mengakibatkan peningkatan luas jangkauan pergerakan sendi dan 

kelentukan otot serta meningkatkan kekuatan otot  (Hindle, et al. 

2012). 

3) Stress Relaxation 

Relaksasi stres terjadi pada jaringan penghubung yaitu 

antara otot dengan tendon atau disebut dengan musculotendinosus 

unit (MTU). Secara karakteristik otot dan tendon memiliki sifat 

viskoelastis atau kenyal dan elastis, sehingga mengakibatkan 

terjadinya fleksibilitas. Peregangan pada musculotendinosus unit 

(MTU) secara terus menerus akan mengakibatkan menurunnya 

tahanan maksimal pada fleksibiltas otot, sehingga secara perlahan 

akan terjadi ekstensibilitas otot, meningkatkan range of movement 

(ROM) serta meningkatkan muscle power. Relaksasi stres berguna 

untuk mencegah robekan pada otot dan menjaga fungsional 

jaringan kontraktil pada sarkomer otot. Relaksasi stres dari 

viskoelastic perlahan-lahan akan memanjang mengikuti 

peregangan yang diberikan (Hindle, et al. 2012). 
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4) Teori Gate Control 

Gate control menjelaskan mekanisme proses respon dua 

jenis reseptor yang berbeda secara bersamaan dalam satu waktu 

yang sama, yakni tekanan dan nyeri. Reseptor rangsang tekanan 

terbuhung ke mielin atau serabut aferen yang lebih besar, 

sedangkan pada reseptor rangsang nyeri terbuhung pada jaringan 

mielin atau serabut aferen kecil. Serabut aferen  terhubung pada 

interneuron spinalis. Reseptor rangsang tekanan lebih besar 

dibandingkan dengan reseptor rangsang nyeri sehingga transfer 

rangsangnya lebih cepat dibandingkan dengan nyeri (Hindle, et al. 

2012). 

Pada tindakan peregangan yang dilakukan secara paksa atau 

melebihi ROM maksimal akan mengaktifkan GTOs, sehingga 

menghambat proses nosiseptor GTOs. Proses tersebut 

mengakibatkan penurunan rangsang nyeri dan menambah 

ekstensibilitas dan luas jangkauan dari range of motion (ROM) 

sehingga berpengaruh pada kekuatan otot (Hindle, et al. 2012). 

b. Hubungan Contract Relax Stretching Terhadap Explosive Power 

Contract Relax Stretching merupakan salah satu bentuk metode 

yang digunakan untuk peregangan, karena dapat membantu 

mengembangkan kekuatan otot dan daya tahan otot. Peregangan 

contract relax stretching lebih efektif dalam meningkatkan dan 

mempertahankan range of movemet (ROM), meningkatkan kekuatan 

otot dan daya tahan otot. Metode peregangan contract relax stretching 

gerakannya menggunakan peregangan pasif. Setelah otot teregang 
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sampai titik fleksibilitas maksimum (rasa sakit yang kedua), maka 

dilakukan tahanan dengan kontraksi isotonik. Dorongan yang diberikan 

secara progresif, sementara tahanan dengan menambah kekuatan 

isotoniknya. Kekuatan isotonik yang makin bertambah akan 

menyebabkan penambahan regangan pada tendon, oleh karena itu golgi 

tendon organs mendapat rangsangan yang lebih keras. Rangsangan 

tersebut menyebabkan golgi tendon organs mencapai ambang 

rangsangnya. Semakin kuat otot diregangkan, maka semakin kuat pula 

kontraksinya. Apabila tegangan otot menjadi lebih besar, maka 

kontraksi mendadak berhenti dan otot melemas, dan mengakibatkan 

rileksasi otot secara tiba-tiba. Rileksasi terhadap regangan yang kuat 

dinamakan efek inhibisi atau autogenic inhibition reflex. Akibat 

rileksasi ini dorongan secara tiba-tiba kehilangan tahanan, sehingga 

dapat menyebabkan regangan yang lebih jauh dari otot yang semula 

melakukan kontraksi isotonik sehingga dapat melampaui titik 

fleksibilitas yang maksimum (rasa sakit yang kedua) serta menigkatkan 

daya tahan dan daya ledak otot (Hindle, et al. 2012). 

Proses tersebut terjadi dipengaruhi oleh siklus stretch 

shortening cycle (SSC). Peregangan pada otot melalui gerakan otot 

eksentrik yang memiliki komponen elastis, terdiri dari jaringan ikat 

yang menyelubungi setiap lapisan jaringan otot. Peregangan pada otot 

menyebabkan mechanoreceptor yang terletak di dalam otot atau 

disebut dengan serat muscle spindle mengalami regangan dan 

mengirim sinyal reseptor ke medula spinalis. Rangsangan tersebut 

diproses menjadi efektor berupa perintah kontraksi serat otot. Respon 
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dari berbagai sinyal motorik yang dikirim dan diterima sistem saraf 

menghasilkan gerakan yang dikontrol oleh korteks motorik pada lobus 

frontalis. Jumlah motor unit, actin, myosin dan luas penampang otot 

yang digunakan untuk melakukan suatu gerakan ditentukan oleh 

korteks motorik pada lobus frontalis. Besar kecilnya peregangan yang 

dilakukan berpengaruh pada respon fisiologis terhadap ambang 

rangsang dan motor unit sebuah gerakan. Mekanisme secara fisiologis 

tersebut menyebabkan metode peregangan contract relax stretching 

menambah pemanjangan otot, kekuatan otot dan daya tahan otot 

melalui proses kontraksi yang disertai gerakan isotonus (Haan, 2014). 

4. Metode Contract Relax Stretching  

Contract Relax Stretching (CRS) dilakukan dengan peregangan 

secara pasif hingga mencapai batasan ROM maksimal, kemudian 

diperintahkan untuk melakukan gerakan tahanan atau isotonik yang disertai 

dengan penambahan peregangan lebih jauh lagi secara pasif. Contract 

Relax Stretching (CRS) dilakukan dengan durasi 3-10 detik. Peregangan 

secara maksimal dapat menghambat proses cedera dan delayed onset 

muscle soreness (DOMS), meningkatkan fleksibilitas dan range of motion, 

serta meningkatkan kekuatan otot (Feland, 2017). 

Golgi tendon secara fisiologis akan merileksasi otot setelah terjadi 

kontraksi berkelanjutan lebih dari 5-6 detik kontraksi isotonik (fase 

penahan) dan konsentris kontraksi (fase kontraksi). Peregangan pasif (fase 

rileks) digunakan untuk memudahkan penghambatan autogenik atau 

timbal balik. Penghambatan autogenik adalah refleks relaksasi yang terjadi 

pada otot yang sama, dimana setelah golgi tendon mendapat rangsangan. 
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Teknik  peregangan pasif dilakukan selama sekitar 10 detik (Victoria, et 

al. 2013). 

Pelaksanaan contract relax stretching dilakukan pada otot tungkai 

sebagai penggerak utama dalam tendangan depan dengan tujuan 

meningkatkan daya ledak otot tungkai tersebut. Otot penunjang gerakan 

tendangan depan meliputi muscle group hamstring dan quadriceps 

(Marhaento, 2008). Prosedur penatalaksanaan contract relax stretching 

sebagai berikut (Sozbir, et al. 2016). 

a. Peregangan secara pasif hingga mencapai batas limit fleksibilitas 

pertama atau rasa sakit yang dikeluhkan pertama kali. 

b. Menambah gerakan peregangan pasif secara perlahan hingga mencapai 

batas limit  fleksibilitas kedua atau batas maksimal dari kemampuan 

yang dimiliki. 

c. Melakukan gerakan dorongan/tahanan terhadap gerakan peregangan 

yang (kontraksi isotonik). Dorongan dan tahanan dari keduanya 

dilakukan secara progresif. 

d. Pertahankan posisi dan tahanan tersebut selama 5 detik, kemudian 

perintahkan untuk merileksasi otot yang diregangkan dan disertai 

dorongan pasif selama 15 detik secara perlahan. Tindakan seperti ini 

dilakukan dengan 4 kali pengulangan.  
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Gambar 2.1 Stretching muscle group hamstring 

(Sumber: Lefavi, 2015) 

 

Gambar 2.2 Stretching muscle group quadriceps 

(Sumber: Lefavi, 2015) 

 

5. Dosis Contract Relax Stretching 

Peregangan memberikan efek dalam jangka waktu pendek secara 

langsung yang bertahan selama 60-90 menit. Peningkatan fleksibilitas pada 

peregangan tergantung pada peningkatan toleransi peregangan yang 

dilakukan. Tingginya toleransi peregangan secara pasif berguna untuk 

meregangkan otot lebih maksimal dari pada sebelumnya. Peregangan 

selama 20-30 detik adalah standar dari tindakan peregangan pasif serta 

rileksasi yang terjadi pada 20 detik pertama. Peregangan dapat menurunkan 

ketegangan otot 10%-30%  secara langsung pada saat perlakuan. 

Peregangan yang dilakukan 20-30 detik mendapatkan hasil submaksimal 
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dalam jangka waktu pendek dan 3-6 minggu untuk mendapatkan hasil 

maksimal dalam jangka waktu yang panjang atau terus-menerus (Knudson, 

2006). 

Tabel 2.2 Dosis Contract Relax Stretching  

(Sumber: Sozbir, et al. 2016) 

 

Muscle 

First 

Stretch 

Time 

Contract

ion Time 

Second 

Stretch 

Time 

Repetition 
Resting 

Time 

Hamsting 10 s 5 s 15 s 4 
 

30 s 

Quadriceps 10 s 5 s 15 s 4 a.  

 

B. Konsep Explosive Power 

1. Definisi Explosive power 

Explosive power disebut juga dengan istilah muscular power atau 

daya ledak. Explosive power merupakan kemampuan kinerja otot dalam 

satuan waktu, dengan melibatkan kekuatan dan kecepatan yang bersifat 

dinamis. Explosive power merupakan salah satu faktor pendukung dalam 

melakukan gerakan tendangan depan. Explosive power pada otot tungkai 

sebagai komponen pengerak tendangan depan sangat mempengaruhi 

kecepatan dan kekuatan tendangan yang dihasilkan. Tendangan yang cepat 

dan kuat akan mengecoh dan mempersulit lawan untuk menghindarinya 

atau menahan serangan (Novita, 2014). 

2. Komponen Explosive Power 

Pada hakikatnya  explosive power merupakan bentuk kemampuan 

fisik dalam mengerakan kekuatan secara maksimal dalam waktu singkat, 

dengan demikian komponen utama dalam mekanisme explosive power 

yaitu  flexibility, strength dan time (Meo, 2010). Komponen pendukung 

dari explosive power lainnya yaitu fisik harus memiliki  high decree 



23 
 

 
 

muscular streght, high degree of speed, dan high decree a skill in 

intergrating speed and muscular strength (Prawira, 2013). 

Penggunan rumus dalam explosive power yaitu kekuatan (force) × 

kecepatan/jarak tempuh (velocity). Kekuatan adalah serangkaian 

komponen fisik dalam kemampuan aktivitasnya untuk menggunakan otot 

dan menerima pembebanan, sedangkan kecepatan adalah kemampuan fisik 

dalam melakukan gerakan secara berkesinambungan dengan bentuk 

gerakan konstan dan waktu yang singkat (Pujiarti, 2015). 

a. Kekuatan (Force) 

Merupakan kekuatan yang digunakan untuk mengatasi 

perubahan daya tahan yang lebih rendah dengan percepatan daya ledak 

yang lebih besar. Teknik ini pada umumnya digunakan untuk sebuah 

gerakan tanpa adanya pengulangan atau gerakan yang disertai dengan 

jeda waktu panjang antara gerakan satu ke gerakan selanjutnya 

(Pujiarti, 2015). 

b. Kecepatan (Velocity) 

Merupakan kekuatan yang digunakan untuk mengatasi 

perubahan percepatan daya ledak yang lebih kecil. Teknik ini pada 

umumnya digunakan untuk sebuah gerakan secara berulang atau terus 

menerus dalam jangka waktu yang panjang (Pujiarti, 2015). 

3. Mekanisme Explosive Power 

Peregangan secara terus menerus dalam waktu singkat akan 

meningkatkan konsentris kontraksi secara maksimal. Proses tersebut 

dipengaruhi oleh dua mekanisme yang berkonstribusi dalam kontraksi 

konsentris eksplosif yaitu elastisitas otot dan muscle spindle. Pada 
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komponen penyusun otot terdapat serat elastis yang terbentuk dari protein 

atau disebut dengan elastin. Elastin mudah diregangkan dan kembali pada 

keadaan semula, serta dapat ditingkatkan kekuatannya melalui sebuah 

gerakan peregangan. Responsibilitas elastin serta muscle spindle yang baik 

merupakan komponen utama yang menyebabkan terjadinya daya ledak otot 

secara maksimal (McNeely, 2008).  

Muscle spindle terletak di dalam serat otot atau tendon. Spindle 

merupakan sistem penunjang sistem rangka, skeletal, dan saraf sensorik. 

Muscle spindle akan meregangkan otot ketika mendapat rangsangan yang 

dikirim melalui saraf sensorik ke medula spinalis. Rangsangan tersebut 

diteruskan ke saraf motorik sehingga terjadi simulasi kontraksi otot. 

Muscle spindle sangat sensitif terhadap rangsangan. Semakin besar 

peregangan yang diberikan pada otot maka akan mengaktifkan sebagian 

besar muscle spindle. Dengan aktifnya muscle spindle akan berpengaruh 

pada elastin sehingga explosive power otot tersebut meningkat (McNeely, 

2008). 

4. Faktor Explosive Power 

Beberapa faktor fisiologis yang menentukan daya ledak otot adalah 

sebagai berikut (Ifwandi & Munizar, 2016). 

a. Muscle fibril/myofibril 

Myofibril merupakan serat komponen utama penyusun jaringan 

otot berbentuk silindris memanjang sepanjang otot lurik yang berperan 

dalam melakukan kontraksi dan rileksasi sehingga menimbulkan 

gerakan. Struktur dari myofibril adalah filament aktin dan miosin 

(Ifwandi & Munizar, 2016). 
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b. Adenosin Trifosfat (ATP)  

Adenosin trifosfat  adalah molekul yang berfungsi sebagai 

sumber energi universal untuk reaksi seluler, sebuah nukleotida (unit 

struktural dasar asam nukleat – DNA atau RNA) yang terdapat dalam 

jaringan otot. Dalam tubuh, ATP terurai menjadi adenosin difosfat dan 

gugusan fosfat terpisah, sehingga menghasilkan energi yang digunakan 

untuk tenaga sel-sel tubuh (Ifwandi & Munizar, 2016). 

c. Kekuatan dan kecepatan 

Kekuatan atau strength merupakan kemampuan dalam 

menggunakan gaya dalam bentuk mengangkat atau menahan suatu 

beban baik dari internal ataupun eksternal. Sedangkan kecepatan adalah 

kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara 

berturut-turut dalam waktu yang singkat atau kemampuan untuk 

menempuh suatu jarak dengan waktu singkat (Ifwandi & Munizar, 

2016). 

d. Kecepatan rangsangan 

Kecepatan rangsangan merupakan kecepatan reseptor atau 

konduksi saraf motorik dan sensorik pada metabolisme sel saraf 

manusia. Kecepatan rangsangan setiap manusia berbeda-beda (Ifwandi 

& Munizar, 2016). 

e. Koordinasi  

Koordinasi merupakan suatu usaha terstruktur dan teratur untuk 

menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran 

yang telah ditentukan (Ifwandi & Munizar, 2016). 
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5. Penilaian Explosive Power 

Penilaian atau mengukur tingkat kekuatan otot menggunakan 

beberapa metode diantaranya yaitu menggunkan vertical jump test dan 

standing long  jump (board  jump). Komponen penyusun dari vertical jump 

test atau standing long  jump (board  jump) terdiri atas power dan flexibility  

(Widiastuti, 2017). 

a. Vertical Jump  

Vertical jump test dikenal juga dengan nama sargent test. Tes 

ini dikembangkan oleh Dr Dudley Allen  Sargent. Vertical jump adalah 

upaya atau suatu tindakan menggangkat tubuh dari pusat bumi lebih 

tinggi dalam bidang tegak lurus. Seseorang dikatakan telah melakukan 

vertical jump jika posisi pendaratan tepat berada di tempat asal. Dalam 

tes vertical jump akan terlihat daya ledak otot tungkai seseorang dengan 

melihat seberapa tinggi dia mampu melakukan lompatan yang hasilnya 

dapat dilihat melalui hasil raihannya dalam tes. Tujuan utama dalam 

vertical jump adalah mencapai ketinggian semaksimal mungkin 

(Widiastuti, 2017). 

Vertical jump test memiliki faktor sebagai penentu tingkat 

keberhasilan dalam tes daya ledak otot tungkai yaitu besarnya sudut 

sendi lutut, fleksibilitas komponen sendi, kekuatan otot dan ketahanan 

otot, keseimbangan serta kontrol sistem motorik. Besar sendi lutut 

awalan yang efektif untuk menghasilkan tinggi lompatan maksimal 

dalam tes vertical jump test guna mengetahui daya ledak otot tungkai. 

Sudut yang terlalu besar atau terlalu kecil akan mengurangi tinggi 

lompatan yang dihasilkan, maksudnya adalah bahwa dalam tes vertical 
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jump test terdapat rentan sudut sendi lutut yang digunakan. 

Berdasarkan penelitian besar sudut sendi lutut yang efektif adalah 105˚ 

sampai 115˚ (Primorezta, 2012). 

Tahapan atau biomekanik gerakan vertical jump test terdiri dari 

beberapa mekanisme yaitu (Suhadaq, 2014). 

1. Tahap Awalan (Countermovement Propulsion) 

Pada tahap awalan atau countermovement dimulai dengan 

gerakan berdiri tegak kemudian diikuti gerakan propulsion yaitu 

flexi knee untuk persiapan lompatan. Pada gerakan melompat 

terdapat beberapa kelompok otot sebagai komponen penunjangnya 

yaitu muscle group hamstring dan gastrocnemius penggerak flexi 

knee (Suhadaq, 2014). 

2. Tahap Lompatan (Flight/Take Off) 

Gerakan melompat melibatkan otot penunjang untuk 

melakukan tolakan terhadap tumpuan dengan maksimal. Otot 

penunjang sebagai tolakan meliputi grup otot ekstensor yaitu 

gluteus minimus dan maximus, quardiceps, dan tibialis anterior 

secara explosive untuk melakukan kontraksi (Suhadaq, 2014). 

3. Tahap Puncak Lompatan (End of Movement/Landing) 

Puncak lompatan merupakan tahapan kelompok otot 

penunjang gerakan lompatan untuk mempertahankan posisi 

lompatan (Suhadaq, 2014). Puncak lompatan terjadi perubahan 

atau pengaruh dari kecepatan terhadap dorongan saat melakukan 

awalan, sehingga merubah kecepatan dan titik tolakannya dari 
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horizontal menjadi vertikal sebesar 105˚ sampai 115˚ (Primorezta, 

2012). 

Penentuan penilaian hasil vertical jump test dapat ditentukan 

berdasarkan kriteria hasil tinggi lompatan yang diraih. 

Tabel 2.3 Skala Penilaian Vertical Jump Test  

(Sumber: Reid, 2008) 

 

Rating 
Gender 

Male Female 

Excellent  > 81 cm > 71 cm 

Very good 66-80 cm 56-70 cm 

Good  56-65 cm 46-55 cm 

Average  46-55 cm 36-45 cm 

Poor  < 45 cm < 35 cm 

 

b. Standing Long Jump Test 

Standing long  jump merupakan tes yang bertujuan untuk 

mengetahui tingkat maksimal daya ledak  tungkai dengan mengukur 

jarak lompatan. Diperlukan  meteran dan lantai yang tidak licin untuk 

melakukan standing long  jump test. Standing long  jump test disebut 

dengan istilah lain sebagai tes lompat jauh tanpa awalan, hal ini 

dikarenakan ketika melakukan tes, tidak diperkenankan melakukan 

awalan. Pada saat melakukan tes, posisi subyek berdiri di belakang 

garis batas, kaki sejajar dan dibuka selebar bahu, lutut ditekuk, tangan 

di belakang badan. Kemudian melakukan gerakan mengayun tangan 

dan melompat sejauh mungkin ke depan dan kemudian mendarat 

dengan kedua kaki secara bersamaan. Pada standing long  jump test 

pada konsep penatalaksanaannya memiliki persamaan dengan vertical 
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jump test hanya pola gerakan dalam teknik pengukurannya yang 

berbeda (Widiastuti, 2017). 

Penentuan penilaian hasil standing long  jump test dapat ditentukan 

berdasarkan kriteria hasil jauh lompatan yang dicapai. 

Tabel 2.4 Skala Penilaian Standing Long Jump Test 

(Sumber: Widiastuti, 2017) 

 

Kategori 
Jenis Kelamin 

Laki-Laki Perempuan  

Baik Sekali > 250 cm > 200 cm 

Baik  241-250 cm 191-200 cm 

Cukup  231-230 cm 181-190 cm 

Sedang  221-230 cm 171-180 cm 

Kurang  211-220 cm 161-170 cm 

Buruk  191-210 cm 141-160 cm 

Sangat Buruk < 191 cm < 141 cm 

 

C. Konsep Tendangan Depan 

1. Definisi Tendangan Depan 

Tendangan depan sering disebut dengan tendangan lurus atau di 

dalam Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) disebut dengan tendangan 

A. Tendangan depan merupakan teknik serangan kaki dengan 

menggunakan komponen ujung jari-jari kaki, tungkai sebagai sumber 

kekuatan dan kecepatan dengan posisi sasaran lawan berada di depan. 

Tendangan depan memiliki kelemahan apabila pesilat tidak memiliki 

keseimbangan kecepatan dalam melepaskan tendangan dan menarik kaki 

setelah melepaskan tendangan, karena karakteristik tendangan depan 

sangat mudah ditangkis dan ditanggkap. Namun, tendangan depan akan 

sangat membantu dan efektif dalam membuka pertahanan lawan serta 

melumpuhkan lawan apabila memiliki komponen fisik yang baik salah 

satunya adalah explosive power (Pujiarti, 2015). 
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2. Struktur Anatomi Tungkai 

Otot tungkai merupakan otot penggerak ekstremitas inferior yang 

tersusun dari sebagian otot rangka atau otot lurik. Otot penggerak 

ekstremitas inferior terdiri dari tungkai bagian distal dan proksimal  

(Ifwandi & Munizar, 2016). Pada mekanisme gerakan tendangan depan 

diawali dengan gerakan flexi hip kemudian diikuti flexi knee dan extensi 

knee serta gerakan stabilisasi pada exstensor phalang. Berdasarkan 

mekanisme tersebut daya ledak otot tendangan depan dipengaruhi oleh otot 

penunjang  flexi knee dan extensi knee sebagai komponen utamnya 

(Marhaento, 2008).  

 

Gambar 2.3 Anatomi Extremitas Inferior 

(Sumber: Loews, 2016) 

 

Otot tungkai dapat dibagi lagi menjadi 4 (empat) bagian, sebagai 

berikut (Ifwandi & Munizar, 2016). 

a. Golongan depan distal yang dibentuk oleh os.tibia dan muscle group 

anterior sebagai kelompok otot penunjang gerakan dorsi jarifleksi, 

ekstensor phalang, dan eversi. 
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b. Golongan belakang distal yang dibentuk oleh os.tibia, os.fibula dan 

muscle group posterior, gastrocnemius sebagai kelompok otot 

penunjang gerakan plantar flexi,  flexor phalang, dan inversi. 

c. Golongan depan proksimal depan yang dibentuk oleh os.femur dan 

muscle group quadriceps sebagai kelompok otot penunjang gerakan 

ekstensor tungkai. 

d. Golongan belakang proksimal belakang yang dibentuk oleh os.femur 

dan muscle group hamstring sebagai kelompok otot penunjang gerakan 

flexor tungkai. 

3. Kinesiologi dan Biomekanik Tendangan Depan 

a. Kinesiologi Tendangan Depan 

Kinesiologi merupakan konsentrasi keilmuan tentang gerak 

tubuh manusia atau mekanisme pergerakan tubuh manusia. Mekanisme 

pergerakan tendangan depan ditunjang oleh anatomi pada ekstremitas 

inferior yang meliputi joint regio dan soft tissue. Komponen persendian 

meliputi hip joint, knee joint, dan ankle joint. Hip joint secara mekaisme 

gerak memiliki pergerakan bidang sagital flexi 120˚, hiperextensi 15˚, 

pergerakan bidang frontal abduksi 45˚, adduksi 25˚, pergerakan bidang 

transversal  internal rotasi dan external rotasi dengan sudut 45˚. Knee 

joint  merupakan komponen penunjang terbesar dalam mekanisme 

pergerakan tendangan depan dan termasuk hinge joint. Ketepatan pada 

tendangan depan menggunakan knee joint dengan mekanisme gerakan 

flexi dan extensi. Sedangkan ankle joint merupakan tumpuan perkenaan 

sasaran dengan gerakan extensi phalang joint (Hariadi, 2016). 
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Pergerakan tendangan depan dimulai dengan sikap pasang 

dengan posisi ke depan, kemudian diikuti dengan gerakan yang cepat 

dan tepat dalam mengangkat kaki atau flexi 90˚ pada knee joint sebagai 

awalan dilanjutkan dengan menendangkan/melecutkan/extensi knee 

joint tungkai bawah yang diikuti extensi phalang joint sebagai bentuk 

tendangan (Marhaento, 2008). 

 

Gambar 2.4 Tendangan Depan 

(Sumber: Marhaento, 2008) 

 

b. Biomekanik Tendangan Depan 

Biomekanik terdiri atas 2 (dua) suku kata yaitu bio dan mekanik. 

Bio merupakan penjabaran ilmu kinesiologi, biologi, dan fisiologi 

secara terapan atau mengaplikasikan prinsip mekanisme pergerakan 

tubuh manusia. Sedangkan mekanik adalah prinsip ilmu fisika tentang 

pergerakan dan perubahan bentuk suatu materi yang disebabkan oleh 

gaya (Hariadi, 2016). Biomekanik pada tendangan depan meliputi 

faktor percepatan, central of gravity dan keseimbangan, pengungkit, 

gaya dan momentum (Sukadiyanto & Suharjana, 2014).  

1. Percepatan  

Percepatan merupakan kecepatan dalam satuan waktu 

tertentu. Percepatan dalam melakukan tendangan depan terjadi 

ketika awalan tendangan depan menumpu dan setelah take-off 
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hingga sebelum impact, kekuatan menendang, waktu menendang, 

panjang tungkai. Percepatan dilakukan untuk menambah gaya 

sehingga dapat meningkatkan besarnya momentum. Hukum 

percepatan disebut juga dengan hukum Newton II dengan 

percepatan yang diterima pada sebuah benda maka akan 

berbanding terbalik terhadap kekuatan. Hukum Newton II 

dinyatakan dalam rumusan sebagai berikut (Sukadiyanto & 

Suharjana, 2014). 

a = F / m atau F = m . a 

Keterangan : 

F = gaya dalam kg.m/detik² 

m = massa dalam kg 

a = percepatan dalam m/detik² 

 

2. Central of Gravity dan Keseimbangan 

Pelaksanaan tendangan depan  dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan diantaranya tumpuan, sasaran atau target, dan gaya 

gravitasi bumi. Letak central of gravity (COG) akan mengalami 

perubahan setiap saat ketika melakukan pergerakan tubuh. Apabila 

tubuh mendekati gravitasi bumi  maka posisi tubuh akan menjadi 

stabil dan seimbang. Namun, memerlukan gaya yang lebih besar 

untuk memulai sebuah gerakan. Teknik tendangan depan 

membutuhkan keseimbangan yang baik karena ketika melakukan 

lecutan tendangan pada sasaran, maka salah satu kaki digunakan 

sebagai tumpuan. Berpengaruh pada posisi tubuh yang cenderung 

mudah terjatuh apabila tidak memiliki keseimbangan dengan 

kualifikasi baik (Sukadiyanto & Suharjana, 2014). 



34 
 

 
 

3. Pengungkit  

Pengungkit bertujuan untuk memperoleh  mekanisme 

tendangan depan dengan merubah gaya kecil guna mengatasi dan 

mengangkat beban yang besar. Hukum pengungkit menjelaskan 

bahwa panjang lengan ayunan berpengaruh pada percepatan gaya. 

Pada atlet pencak silat sangat dibutuhkan penempatan kaki sebagai 

tumpu dan kaki ayun sebagai pengungkit agar hasil dari tendangan 

depan maksimal (Sukadiyanto & Suharjana, 2014). 

4. Gaya  

Gaya merupakan besaran yang memiliki arah dalam 

besaran vektor. Gaya dijelaskan dalam hukum Newton I yaitu 

apabila resultan gaya yang bekerja pada benda nol maka benda 

tersebut diam atau akan bergerak lurus secara beraturan. Pada 

pelaksanaan teknik tendangan depan, atlet dengan postur tinggi dan 

besar akan memberikan gaya yang besar pula pada sasaran. Gaya 

tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh postur yang besar akan tetapi 

kecepatan. Apabila kecepatannya semakin tinggi maka akan 

meningkatkan besar gaya yang dikeluarkan ketika melakukan 

tendangan depan (Sukadiyanto & Suharjana, 2014). 

5. Momentum  

Momentum merupakan hasil dari massa x kecepatan. Besaran 

momentum mempengaruhi dua benda yang terlibat atau 

bertumbukan. Pelaksanaan teknik tendangan depan gaya yang 

dilakukan searah dengan gerakannya, sehingga massa tubuh dan 

kecepatan gerak saat melakukan tendangan depan menentukan 
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besaran momentum yang dihasilkan (Sukadiyanto & Suharjana, 

2014). 

D. Konsep Pencak Silat 

1. Definisi Pencak Silat 

Berdasarkan cabang ilmu linguistik pencak silat terdiri dari dua 

suku kata, yakni pencak dan silat. Pencak merupakan kumpulan dari 

berbagai rangkaian langkah-langkah dan gerakan dalam melakukan 

pembelaan diri. Silat adalah inti dari pembelaan diri, tanpa batasan, serta 

tanpa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi (Suhartono, 2011). 

Menurut PB IPSI tahun 1975 pencak silat adalah hasil budaya 

manusia Indonesia untuk membela atau mempertahankan eksistensi 

(kemandirian) dan integritasnya (manunggalnya) terhadap lingkungan 

hidup atau alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup guna 

meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pencak silat 

dikembangkan dan dipertahankan keberadaannya sesuai dengan aspirasi 

(keinginan), apresiasi (penilaian), ekspesasi (harapan), serta kondisi dan 

situasi perkembangan globalisasi  (Nuruddin, 2014). 

2. Komponen Pencak Silat 

Pencak silat memiliki 4 (empat) aspek yang merupakan landasan 

dasar dalam pembinaan, yaitu aspek pembinaan mental spiritual, aspek 

pembinaan beladiri, aspek pengembangan olah seni atau seni budaya, dan 

aspek pengembangan  olahraga (Kriswanto, 2015). 
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Bagan 2.1 Aspek Utama Pencak Silat 

Penelitian ini berfokus pada aspek olahraga dengan komponen 

biomotorik daya ledak (explosive power) untuk membantu meningkatkan 

prestasi pencak silat melalui unit kegiatan mahasiswa persaudaraan setia 

hati terate di universitas muhammadiyah malang. Aspek olahraga 

mencangkup sikap, sifat dan meningkatkan kesehatan jasmani, rohani serta 

capaian prestasi. Aspek olahraga tidak dapat dilepaskan dari komponen 

utama dalam upaya meningkatkan fungsional fisik dan mencegah 

terjadinya cedera pada seorang atlet terlebih lagi pada pertandingan yang 

dipertandingkan dengan fighter/body contact (Marhaento, 2008). 

Komponen utama fisik pencak silat merupakan kumpulan dari 

beberapa biomotorik. Biomotorik adalah kemampuan gerak pada fisik 

secara kompleks dengan melibatkan sistem neuromuscular, 

cardiovascular, dan musculoskeletal. Komponen biomotorik atlet pencak 

silat terdiri dari kekuatan (strength), kecepatan (speed), ketahanan 

(endurance), koordinasi (coordination), kelincahan (agitity), fleksibilitas 

(flexibility), keseimbangan (balance) dan daya ledak (explosive power) 

(Marhaento, 2008). Berlatih setiap saat tanpa memperhatikan pengaruh 

peranan aspek olahraga atau tanpa mengetahui metode yang baik dan benar 

maka tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam pertandingan 

Mental Spiritual Seni/Budaya Olahraga Beladiri 

Aspek Utama 
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olahraga selain meningkatkan komponen fisik juga harus bersikap secara 

sportivitas dan menjunjung tinggi prasetya pesilat (Kriswanto, 2015). 

3. Peraturan Pertandingan Pencak Silat 

Peraturan pertandingan pencak silat sebagai perbaikan dari 

peraturan sebelumnya ditetapkan pada Munas PB IPSI Tahun 2012. 

Pertandingan pencak silat dilakukan berasaskan pada jiwa kesatria dan rasa 

persaudaraan dengan melibatkan segala aspek pertahanan diri, kesenian, 

dan olahraga pencak silat dan mengedepankan Prasetya Pesilat Indonesia. 

Pertandingan dimainkan dengan ketentuan kategori yang diatur dalam 

peraturan pertandingan dan dipimpin oleh pelaksana teknik pertandingan 

yang sah. Peraturan pertandingan pencak silat meliputi penggolongan 

pertandingan, perlengkapan pertandingan, babak pertandinngan, ketentuan 

bertanding, larangan pertandingan, hukuman pertandingan, penilaian 

pertandingan, dan penentuan kemenangan (MUNAS IPSI, 2012). 

Kategori pertandingan pencak silat terdiri dari kategori tanding, 

kategori tunggal, kategori ganda, dan kategori regu. Kategori tanding 

adalah kategori yang menampilkan 2 (dua) orang Pesilat dari sudut yang 

berbeda. Pesilat saling berhadapan menggunakan teknik pembelaan dan 

serangan yaitu meliputi menangkis/menghindar/menyerang pada sasaran 

serta menjatuhkan lawan dengan menggunakan teknik dan strategi 

bertanding, ketahanan fisik dan semangat, menggunakan kaidah dengan 

memanfaatkan kekayaan teknik dan jurus (MUNAS IPSI, 2012). 

4.  Persaudaraan Setia Hati Terate 

Menurut Mukadimah Anggaran Dasar Persaudaraan Setia Hati 

Terate (2016) organisasi atau lembaga Persaudaraan Setia Hati Terate 
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(PSHT) dibentuk dengan tujuan atau syarat memenuhi ikrar antar saudara 

Setia Hati sebagai pembawa dan pemancar citra. Persaudaraan Setia Hati 

Terate (PSHT) pada hakekatnya sebuah ajaran yang kekal dalam 

menyingkapi permasalahan hati nurani serta memperkokoh kepercayaan 

kepada diri sendiri dan mengenal diri pribadi. Pada Bab I Ketentuan Umum 

Pasal 1 tentang pengertian disebutkan bahwa  Persaudaraan Setia Hati 

Terate adalah organisasi persaudaraan yang mendidik dan mengajarkan 

keluhuran budi. 

Gambar 2.5 Lambang Persaudaraan Setia Hati Terate 

 (Sumber : https://www.shterate.com/arti-dan-makna-lambang-psht/) 

Pengkajian ilmu tentang bahasa memaparkan bahwa kata 

persaudaraan berasal dari bahasa Sansekerta yang memiliki arti saudara, 

dengan mendapat imbuhan per- dan akhiran –an, sehingga mengandung 

artian bersaudara atau mempererat rasa ikatan batin yang tidak dapat 

diputuskan, sebagai maksud ungkapan per-sa (satu) dan udara-an 

(kandungan). Persaudaraan secara harfiah memiliki arti terlahir dalam satu 

rahim atau kandungan dengan satu kesatuan rasa ikatan batin dan 

emosional secara ikhlas serta selalu mengingat asal penciptaanya (Habibi, 

2009). 
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Kata “Setia” dalam Persaudaraan Setia Hati Terate memiliki artian 

patuh, tuhu, taat dengan segenap keikhlasan, pengorabanan, dan kesucian 

cinta kasih. Kata “Hati” dalam bahasa arab disebut dengan qalb yaitu 

sebuah gumpalan daging yang menjadi kekuatan pengendali batin, 

ketuhanan, kerohanian, pemutus dan perasa dari hakekat seorang manusia 

(Habibi, 2009). 

Kata terakhir setelah “Setia Hati yaitu “Terate” yang merupakan 

gagasan dari Bapak Soeratno Surengpati dengan pokok pemikiran sama 

dengan Ki Hadjar Hardjo Oetomo, yaitu memperjuangkan kemerdekaan 

Indonesia. Terate merupakan bunga yang memiliki filosofi sesuai dengan 

dasar asas dan tujuan Persaudaraan Setia Hati Terate (Habibi, 2009). 

 

 

 


