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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Contract Relax Stretching 

2.1.1 Definisi 

Contract relax merupakan teknik PNF yang penerapannya 

menggunakan kontraksi isotonik yang optimal dari kelompok antagonis 

yang mengalami pemendekan kemudian dilanjutkan dengan relaksasi 

otot tersebut (Susan et al., 2008). Sedangkan menurut Wismanto (2011) 

contract relax stretching merupakan salah satu teknik dalam PNF yang 

melibatkan kontraksi isometric dari otot yang mengalami ketegangan 

yang diikiuti fase relaksasi setelah itu diberikan stretching pasif pada otot 

tersebut. 

2.1.2 Mekanisme Contract Relax Stretching 

Menurut Hardjono (2012) mekanisme contract relax stretching 

dengan adanya komponen stretching maka panjang otot dapat 

dikembalikan dengan mengaktifkan golgi tendon organ sehingga 

rileksasi dapat dicapai dengan ketegangan otot yang disebabkan nyeri 

dapat diturunkan dan dapat memutus mata rantai viscouse circle. 

Menurut Chaitow (2001) dalam Fajarirawati (2017) aktivasi dari golgi 

tendon menstimulasi impuls afferent menuju spinal cord, impuls afferent 

ini akan bertemu dengan inhibitor motor neuron. Dan menyebabkan 10 

impuls efferent terhenti dan menimbulkan kontraksi sehingga terjadi 

penurunan tonus secara signifikan dan tiba – tiba. 
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Perlakuan pertama kali dengan metode contract relax stretching 

pada serabut otot dapat mempengaruhi sarkomer yang bertugas sebagai 

unit kontraksi dasar serabut otot. Pada saat sarkomer kontraksi 

mengakibatkan terjadinya penguluran atau pemanjangan area yang 

tumpang tindih antara komponen miofilamen tebal dan miofilamen tipis, 

menyebabkan serabut otot memanjang (Kisner dan Colby, 2007). 

2.1.3 Indikasi dan kontraindikasi 

Menurut Hardjono (2012) indikasi dan kontra idikasi dilakukannya 

contract relax stretching antara lain : 

1. Indikasi 

a. Miostatik kontraktur 

b. Scar tissue contracture adhesion 

c. Fibrotic adhesion 

d. Inversibel kontraktur 

e. Pseudomiostatik kontraktur 

2. Kontraindikasi 

a. Fraktur yang masih baru 

b. Post immobilisasi (otot kehilangan tensile strtenght) 

c. Tanda – tanda inflamasi akut 

2.1.4 Frekuensi 

Menurut Shrier (2000) dalam Hardjono (2006) frekuensi 

strtetching yang efektif dilakukan 4 kali dalam setiap pertemuan. 

Kemudian untuk frekuensi latihan antar 10 hingga 30 detik. Sedangkan 

menurut Feland (2017) contract Relax Stretching (CRS) dilakukan 

dengan durasi 3-10 detik. Peregangan secara maksimal dapat 
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menghambat proses cedera dan delayed onset muscle soreness (DOMS), 

meningkatkan fleksibilitas dan range of motion, serta meningkatkan 

kekuatan otot. 

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 dalam jangka waktu pendek dan 

3-6 minggu untuk mendapatkan hasil maksimal dalam jangka waktu 

yang panjang atau terus-menerus (Knudson, 2006). 

Tabel 2.1 Dosis Contract Relax Stretching 

(Sumber: Sozbir, et al., 2016) 

Muscle First 

Stretch 

Time 

Contraction 

Time 

Second 

Stretch 

Time 

Repetitio

n 

Resting 

Time 

Hamsting 10 s 5 s 15 s 4  

30 s 
Quadriceps 10 s 5 s 15 s 4  

      

2.1.5 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 isometrik yang 

disertai dengan penambahan peregangan lebih jauh lagi secara pasif 

(Feland, 2017). 
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Secara fisiologis setelah terjadi kontraksi berkelanjutan lebih dari 

5-6 detik yaitu kontraksi isometrik (fase penahan) dan konsentris 

kontraksi (fase kontraksi) golgi tendon akan merileksasi otot. Kemudian 

peregangan pasif (fase rileks) digunakan untuk memudahkan 

penghambatan autogenik atau timbal balik. Penghambatan autogenik 

sendiri adalah refleks relaksasi yang terjadi pada otot yang sama, dimana 

setelah golgi tendon mendapat rangsangan. Teknik  peregangan pasif 

dilakukan selama sekitar 10 detik (Victoria, et al., 2013) 

2.1.6 Prosedur Pelaksanaan 

Menurut Sozbir et al.,(2016) penatalaksanaan contract relax 

stretching adalah sebagai berikut : 

a. Pertama melakukan peregangan secara pasif hingga mencapai batas 

limit fleksibilitas pertama atau rasa sakit yang dikeluhkan pertama 

kali oleh subjek. 

b. Kemudian menambah gerakan peregangan pasif secara perlahan 

hingga mencapai batas limit  fleksibilitas kedua atau batas maksimal 

dari kemampuan yang dimiliki subjek. 

c. Melakukan gerakan dorongan / tahanan terhadap gerakan 

peregangan atau kontraksi isometrik. Dorongan dan tahanan dari 

keduanya dilakukan peningkatan. 

d. Pertahankan posisi dari 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 Hamstring 

(Sumber Garcia-Pinilos et al., 2015) 

 

2.2 Konsep Myofascial release 

2.2.1 Definisi 

Menurut Nitsure dan Welling (2014) myofascial release adalah 

terapi jaringan lunak yang bertujuan untuk pengurangan nyeri dan 

penambahan mobilitas pasien yang menderita sakit kronis dengan 

pemberian tekanan dan pembebasan fasia. Menururt Warenski (2011) 

menyatakan bahwa penerapan myofascial release dapat menjadi terapi 

yang efektif pada berbagi kasus nyeri myofascial pain. Myofascial 

release berupa control dan focus pada tekanan, berfungsi untuk 

peregangan atau pemanjangan strukstur myofasia dan otot dengan tujuan 

melepas adhesion, memulihkan jaringan fasia, mobilitas jaringan dan 

fungsi normal sendi (Riggs dan Grant, 2009). Menurut Dhilon dan 

Shivali (2015) myofascial release merupakan teknik yang digunakan 

untuk mengurangi tekanan dalam fibrosa dan jaringan ikat, myofascial 

release dipercaya mampu melepas adhesi dan elongasi fasia dengan 

tekanan lembut dan mempertahankan peregangan. 
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2.2.2 Efek Myofascial Release 

Menurut Gago dalam Wismita et al., (2015) myofascial release 

dapat memberikan efek inflamasi baru pada jaringan parut sehingga 

vaskularisasi pada jaringan tersebut meningkat dan terjadi proses 

perbaikan jaringan pada serabut otot secara normal.  

Menurut Patel et al., (2016) efek tekanan dalam teknik myofascial 

release menyebabkan peregangan pada fasia dan meningkatkan ROM, 

keadaan ini memungkinkan untuk menghilangkan fibrus adhesi antara 

lapisan fasia dan stretching jaringan lunak. Sedangkan menurut Minasny 

(2009) myofascial release melibatkan stimulasi intrafascial 

mechanoreceptors yang sinyalnya diproses oleh sistem saraf pusat dan 

sistem respon dari sistem saraf pusat mengubah tonus dari beberapa serat 

otot. Respon sistem saraf otonom merubah seluruh tonus otot, perubahan 

vasodilatasi dan jaringan lokal dan tonus bawah dari sel otot polos. 

2.2.3 Indikasi dan kontra indikasi 

1. Indikasi 

Menurut Riggs dan Grant (2009) kondisi yang boleh diberikan 

myofascial release antara lain : 

 Adhesi dan scare tissue dari sprain, strain. 

 Fibromyalgia dan myofascial release 

 Myofascitis  

 Neck pain 

 Low back pain 

 Tenosinovitis yang menyebabkan ketegangan otot 
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2. Kontra Indikasi 

Menurut Sutton dan Bartel (1994) dalam Houglum (2010) 

kontraindikasi teknik myofascial release meliputi Malignancy, 

hipermobility joint, fracture, osteoporosis, infeksi lokal dan inflamasi 

akut. Sedangkan menurut Riggs dan Grant (2009) kontra indikasi 

myofascial release adalah : 

 Perdangan akut 

 Cellulitis 

 Varises 

 Fractur lokal 

 Gejala seranan jantung 

 Hematoma 

 Ada riwayat aneurism 

 Hipermobilty sendi 

 Malignancy 

 Osteomyelitis (infeksi) 

 Osteoporosis 

 Rheumatoid athritis  

 Oedema berat 

 Gangguan sensibilitas kulit 

2.2.4 Teknik Myofascial Release 

1. Menurut Houglum (2010) ada banyak cara untuk menerapkan teknik 

myofascial release, ini adalah beberapa teknik yang sering digunakan:  

a. General Guidelines 
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Hanya satu tangan yang melakukan treatment dan sisi 

lainnya menstabilkan atau mendukung jaringan. Terapis 

menggunakan jempol, bantalan jari dan tumit tangan. Penekanan 

juga dapat diaplikasikan menggunakan lengan bawah atau siku, 

tergantung luas area yang akan ditreatmen. 

b. J-Stroke 

J-Stroke adalah teknik langsung yang digunakan pada daerah 

yang terbatas yang mengalami tightness dan bekas luka 

longitudinal. Penggunaan teknik dalam situasi ini karena memiliki 

efek peregangan multidirectional. 

c. Ocillation 

Saat pasien mengalami spasme otot, direct technique atau 

ocillation pressure technique dapat digunakan. Teknik ini 

menggunakan tekanan rhythmic, mundur dan terus menerus sambil 

mempertahankan kontak stabil. Hal ini dirancang untuk 

mengendurkan otot dan mengurangi spasme. Penerapannya dapat 

menggunakan bantalan jari untuk area yang kecil dan telapak 

tangan untuk area yang lebih luas. 

d. Wringing 

Wringing adalah teknik langsung yang menunjukkan 

peregangan yang efektif. Tenik ini menggunakan kedua tangan 

untuk treatment. Kedua tangan ditempatkan pada area yang sama, 

kemudian diputar eperti meremas pada area ekstremitas. Teknik ini 

juga bisa digunakan pada area yang lebih kecil dengan 

menggunakan jempol dengan cara yang sama. 
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e. Stripping 

Stripping technique digunakan untuk pelepasan jaringan 

dalam. Hal ini hampir sama dengan teknik umum yang dijelaskan 

sebelumnya, namun diterapkan secara langsung pada jaringan yang 

lebih dalam. Siku sering digunakan dalam teknik ini. Namun, 

bantalan jari juga efektif di area yang kecil. Tekanannya lambat, 

konsisten dan dalam. Dapat membuat pasien tidak nyaman tetapi 

masih bisa ditolerir, efektif untuk melepas adhesi yang dalam. 

2. Menurut Riggs dan Grant (2009) teknik myofascial release antara lain 

:  

a. Direct Tecnique release 

Teknik ini sering disebut penekanan deep tissue, praktek 

manipulasi lebih agresif, sering diaplikasikan bertentangan dengan 

gerakan fasia. Pendekatan lebih langsung menimbulkan nyeri, 

nyeri timbul karena penekanan yang terlalu dalam dari teknik 

tersebut. Meskipun terkadang pasien mengalami 

ketidaknyamanan, teknik ini dapat menggunakan penekanan yang 

relatif dan penerapan lambat. 

b. Indirect technique release 

Mengusahakan kemampuan tubuh untuk melakuakn koreksi 

diri dan unwidding technique yang cenderung mengikuti arah fasia 

yang bergerak ketika tekanan lembut. Terapis melakukan gerakan 

lambat dan tekanan stabil kearah fasia yang dapat memudahkan 

gerakan. Terapis dapat menahan sampai akhir peregangan dalam 

berapa menit sampai jaringan muncul untuk pembaruan diri.   
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c. Combined direct and direct technique 

Faktanya pada setiap orang memiliki perbedaan saat 

merespon pendekata yang dilakukan, pasien dengan sistem saraf 

pusat sangat sensitif atau ambang rangsang nyeri rendah mungkin 

dapat merasa kurang nyaman dengan teknik langsung, sebaliknya 

pasien yang berotot dan aktif melakukan aktivitas fisik biasanya 

lebih cocok menggunakan teknik langsung. Sehingga diperlukan 

metode yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pasien. 

2.2.5 Prosedur Pelaksanaan 

1. Peneliti mempoisikan pasien senyaman mungkin sebelum 

melaksanakan proses terapi. Posisi yang disarkan adalah tengkurap. 

2. Terapis bertindak sebagai fasilitator dengan menempatkan tubuh 

dalam konfigurasi terteu memungkinkan untuk beristirahat dan 

melepaskan. (Minasny, 2009). 

3. Siku terapis melakukan tekanan secara gentle (disarankan 

menggunakan pelumas) pada otot hamstring. 

4. Proses dilaksanakan 2-3 kali pengulangan setiap sekali terapi. 

2.3 Konsep Fleksibilitas Hamstring 

2.3.1 Definisi 

Menurut Wiguna et al., (2015) fleksibilitas merupakan kemampuan 

jaringan otot memanjang secara maksimal hingga mencapai LGS penuh 

tanpa ada rasa nyeri. Fleksibilitas adalah kemampuan untuk 

menggerakkan satu sendi atau beberapa sendi dengan lancar dan mudah 

tanpa keterbatasan range of motion dan rasa nyeri (Kisner dan Colby, 

2007). Menurut Kenkerwal, dkk (2014) penurunan fleksibilitas 
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hamstring terkait peningkatan musculotendinous, kekauan disekitar 

sendi karena pertumbuhan dan perkembangan  tulang lebih cepat 

dibandingkan dengan otot. 

2.3.2 Faktor – faktor fleksibilitas 

Faktor-faktor yang mempengaruhi fleksibilitas diantaranya adalah 

faktor internal dan eksternal. Yang menjadi faktor internal diantaranya 

anatomi, usia (fleksibilitas meningkat pada masa anak-anak dan 

berkurang bersamaan dengan bertambahnya usia), jenis kelamin 

(perempuan lebih umumnya lebih fleksibel dari pada laki-laki karena 

struktur anatomi), berat badan, dan psikologi. Sedangkan untuk faktor 

eksternal yang mempengaruhi diantaranya suhu lingkungan (suhu yang 

hangat atau diatas suhu tubuh lebih kondusif untuk meningkatkan 

fleksibilitas), waktu (mayoritas lebih fleksibel disore hari di banding pagi 

hari), kemampuan individu untuk melakukan latihan, serta pembatasan 

pakaian atau peralatan yang di pakai (Kisner dan Colby, 2007). 

2.3.3 Anatomi dan fisiologi hamstring 

Fungsi utama HMC adalah berkontraksi secara eksentrik, 

sehingga menyerap energi kinetik untuk melindungi sendi lutut dan 

pinggul. Kontraksi eksentrik terjadi saat otot berkontraksi dan meregang 

secara pasif. Terjadinya cedera lebih mungkin terjadi saat kontraksi 

eksentrik daripada kontraksi konsentris, karena ketegangan dan 

peregangan disebabkan oleh kontraksi tersebut. Otot – otot dari HMC 

penting untuk ektensor hip dan flexi knee dalam gait cycle. Keduanya 

menjadi aktif 25% fase ayun terakhir saat perpanjangan pinggul dimuali 

dan berlanjut hingga 50% fase ayun untuk menghasilkan peregangan 
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pada pinggul dan secara aktif menahan peregangan lutut ( Koulouris dan 

Connell, 2005) 

Hamstring adalah kelompok otot besar yang melalui sendi pinggul 

dan sendi lutut dan sangat penting untuk fungsi normal berkaitan dengan 

berlari maupun berjalan, untuk mempercepat pemulihandari cidera 

hamstring dan pencegahan untuk masalah ke depannya, dengan menjaga 

selalu agar hamstring selalu fleksibel dan kuat (Lubis, 2011). Hamstring 

merupakan grup otot sendi Hip dan Knee yang posisinya dibagian 

belakang paha yang fungsinya menggerakkan fleksi lutut, ekstensi 

panggul dan membantu gerakan eksternal dan internal rotasi panggul. 

Kelompok otot hamstring terdiri dari beberapa otot yaitu : biceps 

femoris, semitendinosus dan semimembranosus (Irfan, 2008). 

 

Gambar 2.2 Otot hamtring 

(Sumber : Koulouris dan Connell, 2005) 

 

a. M. Biceps Femoris 

M. biceps femoris mempunyai dua caput, caput longum dan 

caput breve. Caput longum berasal dari tuberositas ischiadicum 

sedangkan caput breve berasal dari sepertiga tengah linea aspera 
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labium. Penyatuan kedua caput itu membentuk M. Biceps femoris 

yang berichestio pada caput fibulae ( Irfan, 2008) 

b. M. Semitendinosus 

Otot semitendinosus adalah otot tunggal tapi dianggap paling 

baik secara fisiologis sebagai otot digastrik, mengingat bahwa otot 

ini melekat pada serat prokimal. Otot semitendinosus membentuk 

tendon panjang. Tendon distal yang memanjang ini bisa menjadi 

predisposisi rupture otot ( Koulouris dan Connell, 2005) 

c. M. Semimembranosus 

Otot semimembranosus berasal dari superolateral tuberositas 

ischia, di bawah separuh proksimal otot semitendinosus. Tendon 

semimembranosus melewati medial dan anterior ke tendon 

hamstring lainnya. Tendon proksimal adalah elongated struktur 

dengan koneksi ke adduktor mangus tendon dan berasal dari otot 

biceps femoris caput longus ( Koulouris dan Connell, 2005) 

2.3.4 Alat ukur fleksibilitas 

a. Sit and reach test 

Minarro et al., (2009) dalam Hui dan Yuen (2010) sit and reach 

test biasanya digunakan dalam tes kebugaran fisik untuk 

mengevaluasi fleksibilitas otot hamstring dan lower back. Sit and 

reach test merupakan metode pegukuran untuk mengukur 

ekstensibilitas otot hamstring dan otot punggung bawah yang 

menggunakan media berupa kotak yang terbuat dari papan kayu 

dengan tinggi 30 cm dari lantai, lalu diatas kotak diletakkan alat ukur 

sepanjang 26 cm melebihi kotak ke arah pengguna. (Quinn, 2014) 
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Dalam penelitiannya, Minarro et al (2009) mengukur 

fleksibilitas hamstring dengan membandingkan alat ukur 

menggunakan dua pengukuran tersebut, dari 143 sampel yang terdiri 

dari 67 wanita dan 76 pria dengan rata-rata usia 23 tahun, berat badan 

dengan rata – rata 75kg dan tinggi badan rata-rata sampel 1.76 m. 

Dengan hasil bahwa SR lebih valid dibandingkan dengan BSSR 

(Back Saver Sit and Reach Test). Dan juga menyarankan 

menggunakan Sit and reach test daripada BSSR. 

 

Gambar 2.3 Sit and reach box 

(sumber : Quinn, 2014) 

 

 

b. Prosedur pelaksanaan 

1. Pasien diintruksikan duduk tegak dan meluruskan kakinya ke 

depan dan menyentuhkan telapak kakinya ke papan bagian bawah 

kotak 
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2. Pasien diminta untuk membungkukkan badannya ke depan 

semampunya. Lihat seberapa jauh jangkauan yang dicapai pasien. 

(Minarro et al., 2009) 

 

Gambar 2.4 Sit and reach test 

 (Sumber : Gkrilias et al., 2017) 

Tabel 2.2 Tabel Ukuran Sit And Reach 

(Sumber : Panteleimon et al., 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Konsep Pencak Silat 

2.4.1 Definisi 

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 

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 
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atau tanpa iringan musik. Dua kata yang memiliki arti pencak atau seni 

pertunjukan dan silat atau seni bela diri, kata silat terakdang melibatkan 

penggunaan senjata seperti pedang atau belati (Kartomi, 2011). 

Sedangkan menurut Kriswanto (2015) pencak silat merupakan system 

beladiri wairsan nenek moyang dan sebagai budaya bangsa Indonesia 

sehingga harus dilestarikan dan dikembangkan. Usia yang 

dipertandingkan pada caang pencak silat yaitu usia dini (10-12) tahun, 

usia pra remaja (13-14) tahun, usia remaja (14-17) tahun dan usia dewaa 

(17-35) tahun. 

2.4.2 Teknik Dasar 

Menurut Lubis dan Wardoyo (2014) dalam Setiawan (2017) Gerak 

dasar dalam pencak silat adalah suatu gerakan terncana, terarah dan 

terkendali dan memiliki empat aspek yaitu olahraga, beladiri, seni 

budaya dan mental. Sedangkan 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 kuncian. 

Teknis tersebut membutuhkan kekuatan otot, keseimbangan dan 

fleksbilitas. Menurut Harino (2006) dalam Hidayat (2016) pencak silat 

adalah olahraga yang menggunakan kontak tubuh secara langsung yang 

memungkinkan terjadinya cedera pada altit sangat tinggi. Menurut 

Sukadiyanto (2010) salam Hidayat (2016) komponen pencak silat 
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mencakup kekuatan (strength), ketahanan (endurance), kecepatan 

(speed), fleksibilitas (flexibility), koordinasi (coordination), power dan 

kelincahan (agility). 

1. Ketahanan (Endurance) 

jika dilihat dari segi otot, ketahanan adalah kemampuan kerja 

otot atau sekelompok otot dalam jangka waktu tertentu. ketahanan 

digunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengetahui tingkat 

kebugaran jasmani olahragawan 

2. Kekuatan (strength) 

Kekuatan adalah kemampuan otot untuk mengatasi tahanan atau 

beban yang diberikan. Secara fisiologis kekuatan otot dapat diartikan suatu 

kemampuan neuromuskular untuk mengatasi tahanan beban luar dan beban 

dalam. Tingkat kekuatan olahragawan dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, diantaranya adalah keadaan panjang pendeknya otot, 

besar kecilnya otot, jauh dekatnya titik beban pada titik tumpu, tingkat 

kelelahan, teknik dan kemampuan kontraksi otot 

3. Kecepatan (Speed) 

kecepatan adalah kemampuan otot untuk merespon rangsangan 

yang diterima dalam waktu yang cepat. Kecepatan sifatnya genetik, 

sehingga kecepatan mempunyai keterbatasan tergantung dari struktur 

oto dan mobilitas syaraf. 

4. Power 

Menurut Subardjah (2012) power adalah kemampuan otot 

untuk mengerahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang cepat. 

Power merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan dalam olahraga. 
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5. Fleksibilitas 

Fleksibilitas merupakan unsur yang penting dalam pembinaan 

olahraga prestasi, oleh sebab itu fleksibilitas adalah komponen yang 

harus ditingkatkan terutama pada atlet usia dini atau atlet muda, serta 

pada usia dewasa fleksibilitas harus tetap dipertahankan. Atlet yang 

memiliki fleksibilitas baik akan mendapatkan beberapa keuntungan 

sepeti: memperkecil resiko terjadinya cidera, melancarkan peredaran 

darah hingga ke serabut otot (Hariono, 2006) 

2.4.3 Tapak Suci 

Perguruan seni beladiri Indonesia Tapak Suci Putera 

Muhammadiyah atau disingkat Tapak Suci, berdiri secara resmi pada 31 

Juli 1963 atau tepat tanggal 10 Rabi’ul awal 1383 H, di Kampung 

Kauman, Jogjakarta. Tapak Suci adalah Perguruan seni bela diri 

Indonesia yang berstatus sebagai organisasi otonom (Ortom) di bawah 

persyarikatan Muhammadiyah, oleh karena itu kemudian diberi nama 

lengkap sebagai Perguruan Seni Beladiri Indonesia Tapak Suci Putera 

Muhammadiyah. “Dengan Iman dan Akhlak Saya menjadi Kuat, Tanpa 

Iman dan Akhlak Saya Menjadi Lemah” semboyan ini yang selalu 

ditanamkan pada setiap anggota Tapak Suci untuk memperkuat jati diri 

sebagai seni bela diri khas Indonesia yang Islami (Rudianto dan 

Akhmadi, 2011). 


