
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Olahraga menjadi aktivitas yang wajib di masyarakat dunia baik untuk 

tujuan menjaga kesehatan fisik maupun untuk meraih prestasi. Kesehatan fisik 

adalah  idaman setiap orang karena sehat adalah hal yang tidak ternilai 

harganya bahkan kekayaan seseorang dikorbankan hanya untuk mendapatkan 

kesehatan. Seiring bertambahnya ilmu – ilmu baru mengenai kesehatan dan 

meluasnya ilmu di internet yang dapat diakses dengan mudah membuat banyak 

orang menyadari arti pentingnya kesehatan, sehingga mereka memulai pola 

hidup sehat dari mengkonsumsi makanan yang bergizi hingga berolahraga 

rutin. Banyak olahraga yang dapat dipilih sesuai bakat dan minat, seperti futsal, 

Baminton, karate, volly dan pencak silat. Pencak silat adalah istilah yang 

digunakan di Indonesia, Malaysia dan negara lain di Asia Tenggara untuk 

menamai banyaknya jenis seni bela diri tradisional dan modern yang tampil 

solo atau duel, dan dengan atau tanpa iringan musik. Dua kata yang memiliki 

arti pencak atau seni pertunjukan dan silat atau seni bela diri, kata silat 

terkadang melibatkan penggunaan senjata seperti pedang atau belati. (Kartomi, 

2011) 

Nugroho (2004) dalam Fahrizal (2011) pencak silat mempunyai empat 

nilai sebagai satu kesatuan, yakni nilai etis, teknik, estetis, dan atletis. Nilai-

nilai tersebut selain merupakan nilai-nilai pencak silat juga merupakan corak 

khas dan keistimewaan pencak silat yang bersumber dari budaya masyarakat 

rumpun melayu. Ada dua teknik pencak silat : (1) belaan yaitu : tangkisan dan 

hindaran; (2) serangan yaitu : tendangan, jatuhan, pukulan, jatuhan dan 
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kuncian. Teknis tersebut membutuhkan kekuatan otot, keseimbangan dan 

fleksbilitas. 

Fleksibilitas merupakan kemampuan suatu jaringan untuk memanjang 

semaksimal mungkin, sehingga pergerakan lingkup gerak sendi tubuh dapat 

bergerak secara penuh tanpa adanya nyeri. Berkurangnya kelenturan otot 

hamstring dapat mengakibatkan meningkatnya tekanan patelo femoral 

syndrome, kekakuan sendi, gangguan kapsul serta tendon. Sehingga 

pemendekan otot hamstring berdampak pada kualitas fungsi gerak individu 

yang secara tidak langsung mengakibatkan penurunan kualitas hidup 

seseorang. (Yuliartha et al., 2017). Nala (2011) dalam Gago et al., (2014) fisik, 

emosional, tehnik, serta spiritual harus dipersiapkan dalam pelaksanaan 

olahraga prestasi seorang atlet. Untuk komponen kesehatan fisik mencakup 

salah satunya komponen fleksibilitas otot hamstring. 

Stephens et al.,(2006) dalam Gago et al.,(2014) fleksibilitas hamstring 

yang baik ditunjukkan dengan kemampuan otot hamstring untuk berkontraksi 

secara concentric dan excentric secara maksimal. Seorang atlit mudah untuk 

terkena cidera (strain) disebabkan oleh hamstring yang memendek. Penurunan 

kekuatan/keseimbangan otot dipengaruhi hamstring yang memendek sehingga 

kontraksi menjadi tidak sinergis. Pada kondisi tertentu akan menyebabkan 

disfungsi pada lumbal. 

Menurut Yudi (2014) jenis cedera yang dialami oleh Pesilat kategori 

tanding pada Atlet POPDA JATIM Kabupaten Nganjuk tahun 2014, 

berdasarkan faktor cedera di area kepala dan muka dengan persentase sebesar 

19,57%, cedera di area tubuh dengan persentase sebesar 19,76%, faktor cedera 

di area lengan dan tangan dengan persentase sebesar 17,75%, dan faktor cedera 
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di area tungkai dan kaki dengan persentase sebesar 15,94%. Penyebab cedera 

yang dialami oleh Pesilat kategori tanding pada Atlet POPDA JATIM 

Kabupaten Nganjuk tahun 2014 berdasarkan faktor yang berasal dari dalam 

dengan persentase sebesar 12,08% dan tidak pernah mengalami presentase 

sebesar 87,97%. Sedangkan, faktor yang berasal dari luar dengan persentase 

sebesar 16,60% dan tidak pernah presentase sebesar 83,30%. Cedera yang 

sering dialami perdarahan 13,04%, memar 37,24%, lecet 18,11%, strain 

10,87%, sprain 17,93%, fraktur 5,97% dan dislokasi 3,81% 

Menurut hasil kajian teori Werenski (2011) myofascial release 

merupakan teknik manual dengan memanfaatkan kekuatan mekanik untuk 

memanipulasi dan mengurangi keterbatasan myofascial berbagai disfungsi 

somatik. Prinsip yang digunakan dari manipulasi ini akan meregangkan atau 

memanjangkan struktur fascia (myofascial) dan otot dengan tujuan 

memulihkan kualitas cairan/pelumas dari jaringan fascia serta mobilitas 

jaringan dan fungsi normal sendi. Sehingga dicapai kondisi rileks otot yang 

maksimal saat diberikan stretching (Yuliarta et al.,  2017). 

Pencak silat tapak suci SMK PGRI 3 Malang beranggotakan lebih dari 

250 orang, dan setiap tahunnya mengikuti turnamen internal tapak suci baik 

ditingkat kabupaten kota ataupun provinsi. Beberapa tahun terkahir tapak suci 

SMK PGRI 3 Malang menyabet cukup banyak piala. Oleh karenanya peneliti 

ingin menelititi terkait peningkatan fleksibilitas otot hamstring yang menjadi 

salah satu faktor penentu performa pesilat itu sendiri. 

Berdasarkan hal yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “ Perbedaan Efektivitas Contract Relax 
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Stretching Dan Myofascial Release Terhadap Peningkatan Fleksibilitas Otot 

Hamstring Pada Pesilat Tapak Suci SMK PGRI 3 Malang “. 

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimanakah perbedaan efektivitas contract relax stretching dan 

myofascial release terhadap peningkatan fleksibilitas otot hamstring pada 

pesilat tapak suci SMK PGRI 3 Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan efektivitas contract relax stretching dan 

myofascial release terhadap peningkatan fleksibiltas otot hamstring pada 

pesilat tapak suci SMK PGRI 3 Malang 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi pengaruh contract relax stretching terhadap 

peningkatan fleksibilitas otot hamstring pada pesilat tapak suci SMK 

PGRI 3 Malang 

b. Mengidentifikasi pengaruh myofascial release terhadap peningkatan 

fleksibilitas otot hamstring pada pesilat tapak suci SMK PGRI 3 

Malang 

c. Menganalisa perbedaan efektivitas contract relax stretching dan 

myofascial release pada pesilat tapak suci SMK PGRI 3 Malang 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat bagi instansi kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi 

bagi tenaga kesehatan guna mengembangkan keilmuan dibidang 
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kesehatan maupun dalam meningkatkan pelayanan kesehatan 

masyarakat. 

1.4.2 Manfaat bagi fisioterapi 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi 

bagi fisioterapi guna mengembangkan keilmuan pada muskulus maupun 

dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. 

1.4.3 Manfaat bagi pesilat tapak suci 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman dan 

pengetahuan bagi pesilat tapak suci SMK PGRI 3 Malang untuk 

meningkatkan kesiapan dalam meghadapi pertandingan 

1.4.4 Manfaat bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan, 

pengetahuan dan gambaran tentang fleksibilitas otot serta menjadi 

sumber referensi pada penelitian berikutnya. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

  

Peneliti Judul penelitian Variabel 

penelitian 

Rancangan 

penelitian 

Hasil dan perbedaan 

Wismanto  

(2011) 

Pelatihan Metode 

Active Isolated 

Stretching Lebih 

Efektif Daripada 

Contract Relax 

Stretching dalam 

Meningkatkan 

Fleksibilitas 

Otot Hamstring 

Variabel bebas 

: Fleksibilitas 

hamstring 

Variabel 

Terikat : aktive 

isolated lebih 

efektif 

daripada 

contract relax 

stretching  

Quasi 

eksperimen 

Pretest dan 

post test 

 pelatihan metode Active 

Isolated Stretching lebih 

efektif daripada Contract 

Relax Stretching dalam 

meningkatkan 

fleksibilitas otot 

hamstring. 

 

Perbedaan : hanya pada 

perlakuan yang 

digunakan 

M. Irfan, 

Natalia)A

pril 2008 

Beda pengaruh auto 

stretching contract 

relax stretching 

terhadap penambahan 

Variabel bebas 

: fleksibilitas 

otot hamstring 

Variabel 

terikat : auto 

Quasi 

eksperimen 

pre tes dan 

pos tes  

Tidak terdapat perbedaan 

penambahan panjang otot 

hamstring yang 

bermakna antara Auto 

Stretching 
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panjang otot 

hamstring 

stretching 

dengan 

contract rilex 

stretching 

dengan Contract Relax 

Stretching. Hal ini 

ditunjukkan dari hasil 

uji t-test Independent 

dengan P = 0,11 (P>0.05) 
Perbedaan : hanya pada 

perlakuan yang 

dilakukan 

Masrum 

syam, I 

made 

muliarta, 

M.irfan, 

Nyoman 

adiputra, 

Wayan 

weta, Ali 

imron 

(2018) 

Perbandingan 

efektivitas kontraksi 

25%, 50%, dan 75% 

dari nilai kontraksi 

maksimal pada teknik 

contract relax 

terhadap peningkatan 

fleksibilitas otot 

hamstring 

Variabel bebas 

: Contract 

relax Variabel 

terikat : 

contract relax 

terhadap 

peningkatan 

fleksibilitas 

otot hamstring 

penelitian 

eksperiment

al yang 

akan 

menguji 

efektivitas 

dari besaran 

kontraksi 

25%, 50%, 

dan 75% 

pada teknik 

contract 

relax 

stretching. 

Nilai probabilitas 

(p=0,442) yang artinya 

(p>0,05) dan dapat 

dinyatakan secara 

analisis statistik tidak ada 

perbedaan yang 

signifikan antara ke tiga 

intervensi yang 

dilakukan. 

Perbedaan : pada 

penelitian yang saya 

lakukan melihat 

pengaruh fleksibilitas 

otot dengan dua 

perlakuan, sedangkan 

penelitian terdahulu 

mengetahui fleksibilitas 

otot dengan 3 perlakuan 

namun 1 teknik contract 

relax stretcing 

Arya 

Wiguna, 

Dedi 

Silakarma, 

Ratna 

Surandi  

contract relax 

stretching lebih efektif 

meningkatkan 

fleksibilitas oto 

hamstring 

dibandingkan dengan 

passive stretching 

pada atlet underdog 

taekwondo club 

Variabel bebas 

: Fleksibilitas 

hamstring 

Variabel 

Terikat : 

contract relax 

stretching dan 

aktive isolated  

Eksperimen

tal two 

group pre 

and post 

design 

Contract relax stretching 

lebih efektif 

meningkatkan 

fleksibilitas otot 

hamstring dibandingkan 

dengan passive 

stretching 

Perbedaan : pada 

perlakuan yang diberikan 

dan responden penelitian 

I Komang 

Suciptha 

Gago, 

Syahmirza 

Indra 

Lesmana, 

I Made 

Muliarta 

(2014) 

Peningkatan 

fleksibilias otot 

hamstring pada 

pemberian myofascial 

releae dan latihan 

auto stretching sama 

dengan latihan 

stretching 

konvensional 

Variabel bebas 

: Fleksibilitas 

Hamstring 

Variabel 

Terikat : 

Myofascial 

release, auto 

stretching dan 

stretching 

konvensial 

Quasi 

eksperiment

al 
randomized 

two group 

pre-test and 

post-test 

design 

Peningkatan Fleksibilitas 

Otot Hamstring pada 

pemberian Myofascial 

Release dan latihan Auto 

Stretching sama dengan 

latihan Stretching 

Konvensional.  

 

Perbedaan : perlakuan 

yang diberikan dan 

responden penelitian 

 


