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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Futsal 

1. Definisi  

   Futsal merupakan cabang olahraga yang popular dan digemari 

oleh seluruh lapisan masyarakat terutama kaum lelaki. Mulai dari anak 

sampai orng dewasa. Futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh 

2 tim yang masing- masing tim beranggotakan lima orang dengan tujuan 

untuk memasaukan bola ke gawang lawan. Kurniawan (2011) dalam 

Novianda et al (2014). futsal sendiri berarti sepakbola dalam ruangan. 

Kata futsal berasal dari kata “fut” yang diambil dari kata futbol atau 

futebol, yang dalam bahasa Spanyol dan Portugal berarti sepakbola. Dan 

“sal” yang diambil dari kata sala atau salao yang berarti di dalam 

ruangan. Kata ini diperkenalkan oleh FIFA ketika mengambil alih futsal 

pada tahun 1989.  

Sebelumnya ada beberapa nama yang sering digunakan untuk 

olahraga ini, antara lain five-a-side-game, mini soccer ataupun indoor 

soccer. Dalam permainan futsal tidak harus menggunakan lapangan yang 

luas, permainan futsal bisa dimainkan di lapangan basket, lapangan 

volley. Namun permainan futsal ini sangat mirip dengan permainan 

sepakbola, meskipun dapat dimainkan di dalam ruangan (Lukman 

Yudianto, 2009 dalam Novianda et al,2014). 
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2. Teknik Dasar Futsal 

a) Kontrol Bola 

Teknik mengontrol bola dalam permainan futsal dapat dilakukan 

dengan menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar dan 

telapak kaki sebelah depan dengan memanfaatkan sol sepatu. 

Teknik mengontrol bola dengan sol sepatu dalam futsal sangat 

penting sehingga harus dikuasai oleh setiap pemain. Dalam 

melakukan kontrol bola ada beberapa komponen fisik yang 

dibutuhkan, diantaranya yaitu kekuatan, keseimbangan, daya tahan, 

dan fleksibilitas. Karena fleksibilitas sangat penting pada saat kita 

mau melakukan control sehabis itu merubah arah gerakan untuk 

passing bola. 

 

b) Passing 

Umpanan dapat dilakukan dengan menggunakan beragam sisi kaki, 

yaitu menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, ujung 

kaki, tumit, atau sisi bawah. Namun yang paling baik adalah 

menggunakan kaki bagian dalam dengan arah mendatar atau 

umpanan panjang yang menyusur tanah, karena umpanan akan 

memiliki akurasi paling baik jika dibandingkan dengan lainnya. 

Dalam melakukan passing / mengumpan terdapat beberapa 

komponen fisik yang diperlukan agar passing dapat dilakukan 
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secara maksimal, diantaranya : daya tahan, kekuatan, power, 

keseimbangan, dan koordinasi. 

 

c) Dibriling 

Untuk mengecoh pemain lawan dalam sebuah permainan futsal, 

seorang pemain futsal harus memiliki kemampuan dalam 

menggiring bola. Dalam melakukan dribbling terdapat beberapa 

komponen fisik yang diperlukan, yaitu kecepatan, kelincahan, 

fleksibilitas, kekuatan, daya tahan, dan keseimbangan.Ada beberapa 

teknik dalam menggiring bola yang harus dikuasai dalam bermain 

futsal, berikut ini beberapa teknik dalam menggiring bola pada 

permainan futsal: 

 

1) Dribling dengan kaki luar. 

Dengan teknik ini jika menggunakan kaki kanan pemain futsal 

dapat mengecoh ke sebelah kiri lawan atau sebaliknya. Akan 

tetapi teknik ini tidak bisa mengecoh lawan ke sebelah kanan 

bila menggunakan kaki kanan, begitupula sebaliknya. 

 

2) Dribling dengan kaki dalam 

Dengan teknik ini pemain futsal dapat mengecoh lawan ke 

sebelah kanan lawan apabila menggunakan kaki kanan atau 

sebaliknya. Akan tetapi teknik ini tidak bisa mengecoh lawan 
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ke sebelah kiri bila menggunakan kaki kanan, begitupula 

sebaliknya. 

 

3) Dribling punggung kaki  

 Dribbling menggunakan bagian punggung kaki adalah 

dapat menggiring bola dengan arah lurus apabila tidak ada 

lawan yang menghalangi. Akan tetapi teknik ini kurang efektif 

untuk mengecoh lawan ke sebelah kiri atau sebelah kanan. 

 

d) Shooting 

Teknik menendang keras yang efektif dalam permainan futsal 

adalah menendang bola dengan menggunakan ujung kaki/sepatu, 

karena dengan teknik ini bola akan melesat cukup kencang dan bola 

juga akan tetap bergerak lurus. Beberapa komponen fisik yang 

diperlukan dalam melakukan shooting yaitu, power, kekuatan, 

keseimbangan, kecepatan, daya tahan, fleksibilitas dan koordinasi. 

 

3. Peraturan Futsal 

Menurut Narti 2007, futsal dimainkan dalam lapangan yang 

berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 25-42 m dan lebar 15-

25 m. Batas daerah dalam lapangan futsal ditandai dengan garis sesuai 

peraturan dalam futsal. juga berpendapat bahwa lapangan harus 

berbentuk persegi panjang. Panjang garis batas kanan dan kiri lapangan 
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(touch line) harus lebih panjang dari 13 garis gawang, dengan ukuran 

panjang minimal 25 m dan maksimal 42 m, sedangkan lebarnya minimal 

15 m dan maksimal 25 m. Untuk lapangan dengan standar internasional 

berukuran 38-42 m untuk panjangnya dan 18- 25 m untuk lebarnya. 

Lapangan ditandai dengan garis-garis yang melekat pada lapangan dan 

garis-garis tersebut berfungsi sebagai pembatas. Dua garis terluar yang 

lebih panjang disebut dengan garis pembatas lapangan. Dua garis yang 

lebih pendek disebut garis gawang. Semua garis mempunyai lebar 8 cm. 

Lapangan dibagi menjadi dua yang dibelah oleh garis tengah lapangan. 

Tanda/titik tengah ditandai dengan sebuah titik ditengah-tengah garis 

tengah lapangan. Titik tengah dikelilingi oleh sebuah lingkaran dengan 

radius 3 m. (Asmar Jaya, 2008) 

Pertandingan futsal dilakukan dengan waktu 2 X 20 menit dengan jeda 

antar babak 5 menit dan menggunakan sistem waktu bersih. Setiap tim 

berhak untuk meminta waktu keluar (time out) setiap babaknya satu kali 

selama 1 menit. Pergantian dalam futsal bebas dan tidak usah menunggu 

dan lapor wasit 14 terlebih dahulu saat akan melakukan pergantian 

pemain, cukup di area pergantian.( Lukman Yudianto, 2009 dalam 

Novianda et al, 2014) 

B. Hamstring Muscle 

1. Definisi 

Hamstring adalah kelompok otot besar yang memalui sendi pinggul 

dan sendi lutut dan sangat penting untuk fungsi normal berkaitan dengan 
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berlari maupun berjalan, untuk mempercepat pemulihan dari cidera 

hamstring selalu fleksibel dan kuat. Pemendekan otot adalah suatu keadaan 

yang terjadinya tumpang tindih antara filament aktin dan myostin sehingga 

tidak dapat kembali ke posisi semula dalam keadaan normal. Pemendekan 

pada otot hamstring  akan membatasi gerak normal bila tidak dilakukan 

penguluran dalam kasus ini otot hamstring akan mengalami kontrkasi yang 

berlebihan dan otot yang lainnya mengalami penurunan ekstensibilitas 

serta fleksibilitas otot sehingga terjadi pemendekan pada hamstring (Lubis, 

2011).  

2. Anatomi Hamstring 

Hamstring merupakan suatu grup otot yang paling sering mengalami 

pemendekan yang kerap sekalai memicu berbagai masalah seperti low back 

pain, plantar facitis, knee pain dan sebagainya hingga perlu dilakukan 

pemanjangan guna untuk meminimalisir resiko timbulnya keluhan di region 

lain. (Syam, et al. 2018). 

      Hamstring merupakan suatu grup otot sendi hip dan knee yang terletak 

pada sisi belakang paha yang berfungsi untuk gerakan fleksi lutut, ekstensi 

hip, dan membantu gerakan eksternal dan internal rotasi hip. Grup otot ini 

terdiri atas beberapa otot yaitu: biceps femoris, semitendinosus, dan 

semimembra-nosus. (M. Irfan, Natalia,2008). 
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Gambar 2.1 Struktur Anatomi Otot Hamstring (Putz dan Pabst, 2007) 

Tabel 2.1  Nama Otot 

NO Nama otot Origo Insersio 

1 M. Semitendinosus Tuberositas 

ischium 

Medial shaft 

tibia 

2 M.Semimebranosus tiberositas ischium condilus medial 

tibia, 

3 M.bicep femoris 

(caput longum) 

tuberositas ischium condilus lateral 

tibia 

4 M.biceps femoris caput 

brachii 

sisi lateral linea 

aspera 

condilus lateral 

tibia 

 

a) M. biceps femoris 

 Mempunyai dua caput, yaitu caput longum dan caput 

breve. M. biceps femoris caput longum bekerja pada dua sendi, 

berasal dari tuberositas ischiadicum bersama-sama dengan M. 
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semitendinosus. M. biceps femoris caput breve hanya bekerja 

pada satu sendi, berasal dari sepertiga tengah linea aspera labium 

laterale dan lateralis terhadap septum intermusculare. 

Penyatuan caput membentuk M. biceps femoris yang berinsertio 

pada caput fibulae. Diantara otot dan ligamentum collaterale 

fibulare sendi lutut terdapat bursa subtendinea musculi bicepitis 

femoris inferior. Caput longum biceps femoris menghasilkan 

gerak ekstensi(retroversi) sendi panggul. M. biceps femoris 

melakukan fleksi sendi lutut dan rotasi lateralis tungkai bawah 

yang fleksi. Hanya terjadi rotasi lateralis pada sendi lutut dan 

karena itu melawan semua otot rotator medialis (M. Irfan, 

Natalia,2008). 

b) M. semitendinosus 

 Berasal dari caput bersama yaitu dari tuber ischiadicum 

dan berjalan ke facies medialis tibiae bersama-sama dengan M. 

gracilis dan M. sartorius untuk bergabung dengan pes anserinus 

superficialis. Disini juga terdapat bursa anserina diantara 

permukaan tibia dan tempat perlekatan pada pes anserinus. Otot 

ini bekerja pada dua sendi, yaitu ekstensi pada sendi panggul 

dan fleksi pada sendi lutut serta rotasi medialis tungkai bawah 

(M. Irfan, Natalia,2008). 
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c) M. semimembranosus 

 Berasal dari tuberositas ischiadium dan berinsertio pada 

condylus medial tibia. Otot ini berhubungan erat dengan M. 

semitendinosus. Di bawah ligamentum collaterale mediale, 

tendonya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : 

1) bagian pertama berjalan ke anterior terhadap 

condylus medialis tibiae. 

2) bagian kedua masuk ke fascia poplitea.  

3) bagian ketiga melanjutkan diri ke dinding 

posterior capsula liga-mentum popliteum 

obliquum.  

 Pembagian menjadi tiga bagian ini dikenal sebagai pes 

anserinus profundus. Otot ini bekerja pada dua sendi dan 

berfungsi mirip M. semitendinosus. Otot ini dapat melakukan 

ekstensi sendi panggul dan fleksi sendi lutut dengan rotasi 

medialis pada sendi lutut. Di antara tendo tersebut (sebelum 

terbagi-bagi) dan caput mediale M. gastrocnemius terdapat 

bursa mus-culi semimembranosi, yang kadang-kadang 

berhubungan dengan bursa subtendinei mus-culi gastrocnemii 

medialis (M. Irfan, Natalia,2008). 

3. Fisiologi Otot Hamstring 

  Otot hamstring yang terdiri dari M. semimembranosus, M. 

semitendinosus dan M. biceps femoris, serta M. garcilis, M. sartorius, M. 
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popliteus, dan M. gastrocnemius. Rotasi medialis terjadi karena adanya 

kontraksi dari otot-otot rotator medialis yang terdiri dari M. Semi-

membranosus, M. semitendinosus, M. gracilis, M. sartorius dan M. 

popliteus. Rotasi lateralis dilakukan oleh M. biceps femoris, hampir meru-

pakan satu-satunya rotator lateralis paha dan mengimbangi semua otot 

yang bekerja sebagai rotator medialis.bila tungkai tidak menompang beban 

ia akan dapat bantuan yang kurang berarti dari M. tensor fasciae latae. 

Gerakan fleksi lutut ekstensi panggul atau hip maupun gerakan internal dan 

internal rotasi panggul merupakan gerakan dengan menggunakan beban 

tubuh,sehingga beban yang dihasilkan sangat besar seperti : Berjalan, 

berlari, mengangkat, mendorong dan menarik (M. Irfan, Natalia,2008). 

 

4. Biomekanik Dan Konesiologi Hamstring 

a) Biomekanik 

Biomekanik adalah penjabaran dari ilmu kinesiologi dan 

fisiologi pada pengkajian ilmu aplikasi dari sebuah pergerakan 

anatomi. Hamstring merupakan kelompok otot dari ekstremitas 

inferior bagian posterior yang dibagi atas beberapa bagian yaitu m. 

Biceps femoris long head,  m. Biceps femoris short head, m. 

Semitendinosus dan m. Semimembranosus. Hamstring berperan 

penting dalam pergerakan fungsional dasar flexi knee, extensi hip, 

external dan internal rotasi hip serta otot stabilisator postural. Peranan 

hamstring pada anatomi khususnya pada ektremitas imferior yang 
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kompleks, sehingga otot hamstring memiliki karakteristik serabut otot 

yang besar dan tebal. Karakteristik otot yang besar memiliki 

kandungan myoglobin dan kapasitas oksidatif yang tinggi sehingga 

sangat beresiko terhadap gangguan patologis (Putz dan Pabst, 2007). 

Hamstring akan teraktivasi pada beberapa gerakan 

diantaranya ketika fase swing  25% dan berlanjut 50% ketika gerakan 

full hip extension,serta pada fase toe off otot hamstring akan 

membantu muscle group quadriceps untuk melakukan dorongan kaki 

melangkah kedepan. Perubahan secara biomekanik ini terjadi secara 

cepat dan tiba-tiba akan sangat mudah mengalami cedera. Hal ini 

dipengaruhi oleh kontraksi antagonis dari otot quadriceps yang dalam 

pergerakannya selalu  membutuhkan stabilisator otot hamstring. 

b) Kinesiologi 

Kinesiologi merupakan keilmuan yang berfokus pada ilmu 

pergerakan anatomi baik secara statis maupun dinamis (Amin, 2014). 

Hamstring akan bekerja secara maksimal ketika gerakan knee flexion 

30˚ dan kaki berada dalam keadaan melangkah ke depan menjauhi 

central of gravity. Pada posisi tersebut hamstring mengalami 

perpanjangan optimal atau elongasi guna menstabilisasi lutut. 

 

5. Sistem Saraf Otot Hamstring 

Secara struktur anatomi, gerak pada otot mendapatkan perintah 

dan informasi baik sensoris maupun motoris dari sistem saraf yang 
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menghubungkan. Hamstring, sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf 

sebelumnya yang berkaitan dengan struktur otot, fungsi dan biomekanik 

gerak, hamstring memiliki komponen innervasi fungsi diberbagai area 

bagian, misalnya pada otot BF, antara otot BFlh dan BFsh memiliki 

inervasi yang berbeda bahkan setiap orangpun bisa berbeda pola 

inervasinya (Woodley dan Mercer, 2005)  

Woodley dan Mercer(2005)  menemukan pola inervasi (Pattern of 

Innervation) yang berbeda pada otot BFlh, perbedaannya terkait asal 

cabang saraf (nerve branch originated) di 6 (enam) spesimen tersebut, 

mereka menemukan 4 (empat) diantaranya bercabang dari saraf sciatic 

(sciatic nerve) dan 2 (dua) dari spesimen lainnya dari saraf tibialis (nerve 

tibialis). Pada otot BFsh 4 (empat) spesimen berasal dari cabang saraf 

peroneal (peroneal nerve) sedangkan 2 (dua) spesimen yang lainnya 

berasal dari cabang saraf sciatic (sciatic nerve), lalu untuk ST dan SM 

muscle innervation untuk ketiga spesimen merupakan percabangan dari 

saraf tibial (tibialis nerve) dan ketiga spesimen lainya dari percabangan 

saraf sciatic (sciatic nerve). 

 

C.  Fleksibilitas  

1. Definisi 

Fleksibilitas adalah kemampuan otot memanjang dan mengulur 

semaksimal mungkin sehingga tubuh bergerak dengan ROM yang 

maksimaltanpa disertai dengan rasa yang tidak nyaman. Fleksibilitas 
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merupakan faktor penting untuk melakukan suatu gerakan baik dalam 

berolahraga ataupun aktivitas fisik lainnya. Setiap manusia mempuanyai 

tingkat fleksibilitas yang berbeda. Sebagai contoh seorang mempunyai 

fleksibilitas yang baik pada bahu belum tentu memiliki fleksibilitas yang baik 

pula pada hamstring fleksibilitas juga mempunyai hubungan erat dengan 

jaringan lunak seperti ligament, tendon, dan otot, disamping struktur tulang dan 

sendi itu sendiri biasanya peningkatan lemak tubuh seorang diikuti dengan 

penurunan fleksibilitas. Akibatnya mengurang gerak aktivitas fisik seperti : 

melompat, berjalan, berlari, mendorong dan menarik (M. Irfan, Natalia,2008). 

Fleksibilitas dinamik merupakan aktif ROM sendi. Aspek fleksibilitas ini 

bergantung pada derajat ROM sendi yang dihasilkan oleh kontraksi otot dan 

besarnya tahanan jaringan yang terulur selama pergerakan aktif. Fleksibilitas 

pasif merupakan derajat ROM sendi yang secara pasif dapat digerakkan melalui 

ROM yang ada dan bergantung pada ekstensibilitas otot dan jaringan konektif 

yang melewati dan mengelilingi sendi. Pasif fleksi-bilitas biasanya merupakan 

prasyarat untuk dinamik fleksibilitas, tetapi tidak mutlak (M. Irfan, 

Natalia,2008). 

2. Faktor Yang Mempengaruhi Fleksibilitas 

Faktor– faktor yang mempengaruhi fleksibilitas diantaranya yaitu menurut 

(Kisner et al., 2007) : 

a. Faktor Internal 

1) Anatomi (elastisitas jaringan otot yang pernah mengalami cedera 

elastisnya berkurang, elastisnya dari tendon dan ligament, elastic 
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kulit, kemapuan otot untuk rileks dan berkontraksi untuk mencapai 

kisaran terbesar dari gerakan, dan suhu jaringan sendi terkait). 

2) Usia (fleksibilitas seseorang meningkat pada masa anak-anak dan 

berkurang pada bertmbahnya usia). Hal ini disebabkan karena 

dengan bertambahnya usia maka otot, tendon, jaringan ikat 

memendek dan terjadi proses pengerasan menjadi kapur dari 

beberapa tulang rawan yang mengakibatkan menurunnya ROM. 

Pada perempuan fleksibilitas meningkat sampai usia 12 tahun dan 

pada laki-laki sampai usia <12 tahun).  

3) Jenis kelamin (perempuan pada umumnya lebih fleksibel dari laki-

laki karena struktur anatomi seperti tulang dan otot lebih kecil pada 

perempuan dibandingkan dengan laki-laki.)  

b. Faktor eksternal 

1) Suhu lingkungan (suhu lebih hangat lebih kondusif untuk 

peningkatan fleksibilitas yaitu diatas suhu tubuh )  

2) Waktu hari  (kebanyakan orang lebih fleksibel di sore hari 

dibandingkan pagi hari, memuncak dari sekitar 14.30-16.00 WIB)  

3) Kemampuan seseorang untuk melakukan latihan. 

4) Pembatasan dari setiap pakaian atau peralatan dipakai. 

 

D. Pengukuran Fleksibilitas Hamstring  

Wismanto (2011) menjelaskan bahwa metode Sit and Reach Test (SR) 

merupakan alat ukur untuk mengukur extensibilitas dari otot hamstring. Sit and 
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Reach Test (SR) adalah standar pemeriksaan untuk memeriksa fleksibilitas otot 

hamstring dan otot punggung belakang (Glynn dan Fiddler, 2009). Sedangkan 

menurut Quinn (2014) Sit and Reach Test merupakan metode pengukuran untuk 

mengukur fleksibilitas dari otot hamstring dan punggung belakang yang 

meggunakan media berupa boks terbuat dari papan atau metal yang tingginya 30 

cm, lalu diatas boks tersebut diletakan penggaris ukur yang panjangnya 26 cm 

keluar dari boks dan -26 cm sampai ke ujung dari boks tersebut 

Pengukuran fleksibilitas dengan menggunakan sit and reach test  dimulai 

dari angka 23cm yang berada di ujung kaki. Tujuannya agar nilai SRT angkanya 

selalu positif, hal ini untuk mengantisipasi jika pada saat pengukuran tidak bisa 

sampai menyentuk jari kaki (Panteleimon et al , 2010) 

  
                Gambar 2.2 Sit And Reach 

            (Sumber : Bonarigo T, 2017) 

 

Prosedurnya pada saat pengukuran dilakukan duduk di lantai dengan 

lutut ekstensi penuh dan pergelangan kaki posisi normal terhadap box. 

Kemudian diperintahkan untuk menempatkan satu tangan di atas yang lain dan 



26 
 

 

 

perlahan-lahan maju sejauh mungkin sambil menjaga lutut tetap ekstensi. 

Gerakan dilakukan sebanyak 3x dan diambil nilai rata-rata, SRT skor (cm) 

tercatat sebagai posisi akhir dari ujung jari (Panteleimon et al , 2010). 

Tabel 2.2 Tabel Ukuran Sit And Reach 

(Sumber : Panteleimon et al , 2010) 

Usia 15- 19 20-29 30-39 40-49 50-59 

Jenis 

kel. 
L P L P L P L P L P 

Exellent >39 >43 >40 >4

1 

>3

8 

>4

1 

>35 >38 >35 >3

9 

Above 

Avg 
34-

38 

38-

42 

34-

39 

37-

40 

33-

37 

36-

40 

29-

34 

34-

37 

28-

34 

33-

38 

Average 29-

33 

34-

37 

30-

33 

33-

36 

28-

32 

32-

35 

24-

28 

30-

33 

24-

27 

30-

32 

Below 

Avg 
24-

28 

29-

33 

25-

29 

28-

32 

23-

27 

27-

31 

18-

23 

25-

29 

16-

23 

25-

29 

Poor <2

3 

<2

8 

<2

4 

<2

7 

<2

2 

<2

6 

<17 <24 <15 <2

4 

 

E. Contract rilex stretching 

1. Definisi Contract relax stretching 

Contract Relax Stretching (CRS) merupakan salah satu teknik 

peregangan dari Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF).  

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 
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motion (ROM). Peregangan yang dilakukan sebelum memulai dan setelah 

melakukan aktivitas olahraga akan menurunkan kinerja otot secara berlebihan 

dan mencegah terjadinya cedera soft tisue ketika aktivitas atau selama 

melakukan latihan dengan intensitas yang tinggi sehingga performa atlet 

menjadi lebih maksimal. Teknik peregangan contract relax memberikan 

pengaruh pada panjang otot dan fleksibilitas serta kekuatan pada otot yang 

teregang dalam dosis dan prosedur yang telah yang ditentukan. Secara 

langsung karena proses peregangan yang mengakibatkan fleksibilitas, maka 

terjadi pemanjangan otot, kelentukan dan meningkatkan ROM, kemudian 

secara bertahap akan meningkatkan sistem neuromuscular (Hindle, et al. 

2012). 

 

2.  Fisiologi 

a. Inhibisi Autogenic 

Proses kontraksi otot ketika mengalami peregangan akan 

menimbulkan penurunan transfer rangsangan ke golgi tendon organs 

(GTOs). Peregangan mengakibatkan teraktifasinya serat Ib aferen pada 

GTOs. Ib aferen merupakan serabut yang berfungsi sebagai pengirim 

sinyal rangsangan ke medula spinalis. Penghambatan inhibisi autogenik 

merupakan mekanisme fisiologis tubuh untuk menurunkan rangsang 

saraf pada otot, memeratakan meknisme kinerja seluruh otot atau 

mencegah terjadinya ketegangan otot, meningkatkan relaksasi pada otot 

serta meningkatkan perpanjangan serat otot (Hindle, et al. 2012). 
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b. Inhibis 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 perpanjangan serabut otot. Mekanisme 

ini terjadi pada inervasi serabut aferen di interneuron spinalis yang 

kemudian mengirim sinyal ke α motorneuron di GTOs (Hindle, et al. 

2012). 

 

c. Stress Rexation 

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 megakibatkan menurunnya tahanan maksimal pada fleksibilitas otot, 

sehingga secara perlahan akan terjadi pemanjangan otot. Relaksasi stres 

berguna untuk mencegah robekan pada otot dan menjaga jaringan 

kontraktil pada sarkomer otot. Gerakan peregangan pasif pada 
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musculotendinosus unit (MTU) memungkinkan terjadinya perpanjangan 

otot, fleksibilitas, dan peningkatan ROM (Hindle, et al. 2012). 

d. Teori Gate Control 

Proses respon dua jenis rangsangan secara bersamaan atau proses 

aktivasi dua reseptor yang bebeda dalam satu waktu yang sama, seperti 

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). 

Teori gate control  menjelaskan tentang peregangan yang dilakukan 

secara paksa atau melebihi ROM maksimal dengan cara mengaktifkan 

GTOs. Menghambat proses nosiseptor GTOs ketika peregangan 

mengakibatkan penurunan rangsang nyeri dan menambah panjang dan 

kekuatan otot (Hindle, et al. 2012). 

 

3.   Dosis 

  Peregangan yang dilakukan 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 daripada sebelumnya. 



30 
 

 

 

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 minimal dilakukan 3-6 minggu untuk mendapatkan 

hasil maksimal dalam jangka waktu yang panjang atau terus-menerus 

(Knudson, 2006). 

 

Tabel 2.3 Dosis Contract Relax Stretching  

(Sumber: Sozbir, et al. 2016). 

Muscle First 

Stretc

h 

Time 

Contrac

tion 

Time 

Second 

Stretch 

Time 

Repetitio

n 

Resting 

Time 

Hamsting  10 s 5 s 15 s 4 30 s 

Quadriceps  10 s 5 s 15  4 

 

4. Prosedur 

Berikut adalah prosedur atau penatalaksanaan contract relax stretching.  

(M. Irfan, Natalia,2008). 

1) Posisi pasien tidur terlentang di bed dan pastikan pasien merasa nyaman 

dengan posisi tersebut. 

2) Jeleaskan prosedur tujuan dan efek yang dirasakan. 

3) Daerah yang menjadi target terapi terlihat jelas tanpa terhalang pakaian. 

4) Posisi terapis berada disamping pasien,posisi rileks. 

5) Fisioterapi menggunakan bahu dan kedua tangannya untuk melakukan 

stretch dengan cara didorong ke depan dengan menggunkan berat badan 
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selama 5 detik dan pasien diminta untuk inpirasi kemudian setelah itu 

rileks sambil melakukan ekspirasi panjang sementara terapis melakukan 

stretch selama 15 detik. Tindakan tadi dilakukan sebanyak 5 kali 

pengulangan.  

 

Gambar 2.3 Stretching muscle group hamstring  

(Sumber:Schuback B, 2004) 

 

5. Indikasi dan Kontraindikasi Contract Relax Stretching 

Berikut ini adalah indikasi dan kontraindikasi dari contract relax 

stretching (Victoria, et al. 2013). 

 

a. Indikasi Contract Relax Stretching 

1. Memperbaiki range of motion (ROM) 

2. Merehabilitasi neuromuscular diseases. 

3. Mengurangi resiko cedera jaringan lunak. 

4. Meningkatkan ekstensibiliti pada jaringan lunak. 

5. Mengurangi kompresi pada permukaan persendian. 

6.  
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b. Kontraindikasi Contract Relax Stretching

1. Joint instability/blocking joint.

2. Vasculer, acute  injur, hematoma dan fraktur.

3. Infeksi dan inflamasi pada persendian atau jaringan lunak.

4. Nyeri berlebih ketika dilakukan peregangan.
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