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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Manipulation 

1. Definisi 

Terapi manipulasi merupakan teknik terapi yang digunakan pada gangguan sendi 

serta jaringan lunak yang terkait atau kemampuan terapi melakukan suatu gerakan 

pasif secara tiba-tiba (hentakan) dengan amplitude yang kecil serta di lakukan 

dengan cepat sehingga pasien tidak dapat mencegah atau menghentikan gerakan 

yang terjadi (Sebastian, 2013). 

Manipulasi pada tulang belakang (thrust dan nonthrust) adalah suatu tehnik 

terapi yang banyak di gunakan oleh fisioterapi dalam pengobatan pasien dengan 

kondisi Low Back Pain, terutama dalam mengurangi nyeri saat melakukan aktifitas 

fungsional. Di Amerika Serikat, Selandia Baru, United Kingdom, dan beberapa 

negara lain merekomendasikan manipulasi untuk pasien dengan LBP akut yang tidak 

menunjukkan defisit neurologis (Flynn, Wainner & Fritz, 2006). 

Dalam penelitian yang di lakukan oleh Kamali & Shokri (2012), mengatakan 

bahwa SIJ manipulasi atau lumbar manipulasi ditemukan lebih efektif daripada yang 

lain dalam mengurangi rasa sakit dan cacat fungsional dalam penanganan populasi 

pasien Sacroiliac Joint Syndrome. Oleh karena itu penggunaan tehnikspinal 

manipulation thrust dianggap sebagai pilihan penangan yang efektif untuk pasien 

dengan keluhan Sacriliac Joint Syndrome 

2. Metode 

Dalam terapi manipulation di bagi menjadi dua jenis tehnik manipulasi sesuai 

dengan tujuan aplikasi terapi tersebut. Dimana dapat ditujukan secara general 

(Regional) atau spesicific (terlokalisir), adapun jenisnya yaitu : 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

12 
 

a. Thrust, merupakan tehnik manipulasi yang di lakukan secara tiba-tiba dengan 

gerakan yang cepat sesuai dengan batas kemampuan sendi secara pasif. 

Bertujuan untuk lebih memberikan efek langsung pada sendi yang di terapi 

dan bersifat regional. 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Contoh tehnik manipulasi Thrust (Cleland et al, 2009) 

b. Non-thrust, merupakan tehnik manipulasi yang di lakukan dengan gerakan 

yang lembut sesuai dengan batas kemampuan sendi secara fisiologi baik 

dalam posisi aktif, pasif atau dalam posisi teregang dan bersifat terlokalisir 

(Sebastian, 2013). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Contoh tehnik manipulasi Non-Thrust (Cleland et al, 2009) 

3. Kegunaan 

Dalam penelitian Cleland et al (2009), mengatakan bahwa terapi manipulasi 

memeiliki efek terapi dalam membantu mengurangi nyeri yang tahan lama. 

Sedangakan pada penelitian lainnya terapi manipulasi tidak hanya dapat mengurangi 
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nyeri tetapi dapat mengembalikan fungsi gerak sendi serta menghindari cacat 

fungsional dalam bergerak (Kamali & Shokri, 2012). 

4. Durasi  

Dalam penelitian Kamali & Shokri (2012), Manipulatian pada sacroiliac joint 

menunjukkan perbaikan pada fungsi gerak sendi, pengurangan nyeri serta dapat 

menghindarkan cacat fungsional dalam bergerak. Pemberian manipulation pada 

sacroiliac joint dalam penelitian adalah satu kali perlakuan dengan lama waktu 

penelitian satu bulan. 

B. Fleksibilitas 

1. Definisi 

Fleksibilitas adalah kemampuan untuk melakukan gerakan dengan mudah, tanpa 

keterbatasan serta bebas dari rasa nyeri dalam range of motion. Fleksibilitas 

berkaitan dengan pemanjangan musculotendinous unit yang baik (Kisner & Colby, 

2007). Menurut Nala (2011), fleksibilitas adalah kemampuan tubuh untuk mengulur 

diri seluas luasnya berhubungan erat dengan kemampuan gerak kelompok otot besar 

dan kapasitas kinerjanya yang ditunjang oleh luasnya gerakan pada sendi.  

Fleksibilitas adalah kemampuan jaringan atau otot untuk mengulur secara 

maksimal sehingga tubuh dapat bergerak dengan full range of motion tanpa disertai 

nyeri atau hambatan (Wismanto, 2011).  Menurut gago (2012), fleksibilitas otot 

hamstring yang baik adalah dapat berkontraksi secara concentric maupun eccentric 

dengan maksimal range of motion tanpa adanya nyeri atau gangguan. Pada kondisi 

otot hamstring yang mengalami pemendekan akan menyebabkan mudah untuk cidera 

dan berpengaruh pada kekuatan keseimbangan dari otot sehingga kerja dan fungsi 

otot tidak dapat maksimal. 
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Fleksibilitas terbagi menjadi dua yaitu fleksibilitas dinamis dan fleksibilitas pasif. 

Fleksibilitas dinamis adalah mobilitas aktif range of motion dimana otot berkontraksi 

secara aktif untuk menggerakkan sendi, segmen, dan selutuh tubuh. Sedangkan 

fleksibilitas pasif adalah mobilitas pasif range of motion yang diukur secara pasif 

sehingga dapat digunakan untuk penunjang fleksibilitas dinamis (Kisner & Colby, 

2007). 

2. Faktor Yang Mempengaruhi 

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 utnuk meningkatkan fleksibilitas), waktu (mayoritas 

lebih fleksibel disore hari di banding pagi hari), kemampuan individu untuk 

melakukan latihan, serta pembatasan pakaian atau peralatan yang dipakai (Kisner & 

Colby, 2007). 

3. Manfaat Fleksibilitas  

Meningkatkan dan memelihara berbagai gerak yang baik pada sendi dapat 

meningkatkan kualitas hidup. Fleksibilitas yang baik membuat otot dan sendi 

menjadi lebih sehat. Meningkatkan elastisitas otot dan jaringan ikat disekitar sendi 

memungkinkan kebebasan bergerak yang lebih besar dankemampuan individu untuk 

berpartisipasi dalam berbagai jenis olahraga danaktifitas rekreasional. Fleksibilitas 

yang memadai juga membuat aktivitashidup sehari-hari seperti memutar, 

mengangkat, membungkuk lebih mudahuntuk dilakukan (Place et al, 2013). 
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Program latihan peregangan secara teratur dapat meningkatkanperegangan 

sirkulasi bagi otot yang diregangkan, mencegah nyeri punggungbawah dan masalah 

tulang belakang lainnya, meningkatkan danmempertahankan keselarasan posisi yang 

baik, meningkatkan gerakan tubuhyang tepat dan membantu untuk mengembangkan 

dan memeliharaketerampilan motorik (Place et al, 2013). 

Pelatihan fleksibilitas berupa peregangan yang teratur dapatmeningkatkan suplai 

darah dan nutrisi ke struktur sendi. Pereganganmeningkatkan suhu jaringan yang 

selanjutnya meningkatkan sirkulasi dantransportasi nutrisi. Hal ini memungkinkan 

elastisitas lebih besar dari padajaringan sekitarnya dan dapat meningkatkan 

kinerjanya. Selain itu,peregangan dapat juga meningkatkan cairan sinovial sendi, 

yang merupakancairan pelumas yang dapat meningkatkan perpindahan nutrisi yang 

lebihbanyak ke sendi. Selain itu, latihan fleksibilitas secara teratur membantu 

menurunkanrasa sakit dan nyeri dikarenakan stres psikologis dan berkontribusi 

untukmenurunkan kecemasan, menurunkan tekanan darah, dan tingkat 

pernapasan.Peregangan juga membantu meringankan kekakuan otot yang berulang 

yangdijumpai saat istirahat atau saat latihan (Goodpaster & Sparks, 2017). 

Seorang atlet yang mempunyai fleksibilitas yang baik, akanmenampilkan gerakan 

yang lebih baik pula, karena gerak sendinya semakinluas. Makin lentuk atau fleksibel 

seorang atlet, semakin dapat mengurangiresiko cedera lebih banyak. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Harsono (1988), yang menyatakan bahwa perbaikan dalam 

fleksibilitas otot akan dapatmengurangi terjadinya cedera pada otot-otot, membantu 

dalammengembangkan kecepatan, koordinasi, kelincahan, membantuperkembangan 

prestasi, menghemat pengeluaran tenaga pada waktumelaksanakan gerakan dan 

memperbaiki sikap tubuh. 
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C. Sacroiliac Joint 

1. Anatomi Fisiologi 

Sacroiliac joint adalah sendi diarthrodial sejati yang terdiri dari os. sacrum dan 

os. ilium dengan permukaan artikular dari sendi berbentuk seperti telinga, 

mempunyai rongga dan bentuk yang tidak beraturan. Permukaan sakralnya yang 

cekung ditutupi dengan tulang rawan hialin tebal dan permukaan iliaka konveksnya 

dilapisi dengan fibrokartilase tipis. Fungsi utama dari sacroiliac joint adalah 

memindahkan berat badan bagian atas ke ekstremitas bawah serta mestabilkan 

pergerakan pada ekstremitas bawah (Vleeming et al, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Anterior View Pelvic Complex (Cohen Chen & Neufeld, 2013) 

Bagian atas pada sacroiliac joint antara os. sacrum dan os. ilium tidak 

bersentuhan lansung melainkan dihubungkan dengan ligament posterior, inter-

osseus, dan anterior yang kuat. Sedangkan pada bagian depan dan bagian bawah 

sendi merupakan sendi sinovial khas dengan tulang rawan hialin pada permukaan 

sendi. Sacroiliac joint adalah sambungan axial dengan perkiraan luas permukaan 

17,5cm persegi dengan permukaan sendi yang halus pada usia remaja dan menjadi 

tidak teratur seiring berjalannya waktu. Gerakan rotasi pada sacroiliac joint akan 
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cenderung menurun seiring bertambahnya usia, dan gerak sendi akan meningkat 

berhubungan dengan kehamilan (Vleeming et al, 2012). 

Sacroiliac joint distabilkan oleh jaringan ligament dan otot, yang juga berfungsi 

untuk membatasi gerakan di semua bidang gerak persendian. Sacroiliac joint normal 

memiliki gerakan dengan jauh sekitar 2-4 mm ke segala arah. Ligament sacroiliac 

pada wanita lebih dinamis umtuk bergerak dibandingkan dengan pria dikarenakan 

mobilitas pergerakan sacroiliac joint diperlukan untuk persalinan (Cohen, Chen & 

Neufeld, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Posterior View Pelvic Complex (Cohen Chen & Neufeld, 2013) 

Pergerakan pada pelvic mempunyai peran penting sebagai penyeimbang dari 

beban tubuh yang di salurkan saat berdiri, berjalan duduk serta aktivitas fungsional 

yang lainnya. Perpindahan beban tubuh akan optimal dilakukan saat komponen sendi 

pada pelvic terutama sacroiliac joint memeiliki bentuk yang sempurna serta 

mobilitas sendi yang tinggi dikarenakan berkaitan dengan pergerakan fungsional 

yang melibatkan antara sendi, ligament sebagai stabilisasi pasif serta otot sebagai 

penggerak aktif (Panayi, 2010). 
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2. Sacroiliac Joint Dysfunction 

Sacroiliac Joint Dysfunction merupakan kelainan yang terjadi pada sacroiliac 

joint yang berhubungan dengan struktur sendi, mobilitas pergerakan sendi yang 

menyebabkan pergerakan pada otot kurang optimal yang menyebabkan pergerakan 

sendi ke sisi anterior, posterior serta rotasi mengalami keterbatasan sehingga 

menimbulkan masalah pada pergerakan fungsional pada tubuh (Panayi, 2010). 

Tulang sacrum pada umumnya mempunyai pergerakan ke semua arah melaui 

axis sacroiliac ataupun lumbosacral joint yang bergerak secara bersamaan yang di 

stabilkan oleh otot. Ketidakseimbangan yang terjadi pada otot mengakibatkan 

pergerakan sendi tidak normal (malalligment) yang dapat disebabkan oleh 

penggunaan berlebih tanpa adanya fase istirahat atau mekanisme kompensasi 

sehingga otot menjadi tegang atau trauma berulang, sehingga mengakibatkan 

kelainan pada sacroiliac joint yang ditandai dengan timbulnya nyeri pada bagian 

gluteal bagian bawah (Elumalai et al, 2016).   

Pergerakan pada otot yang yang berkaitan lansung dengan os. sacrum serta os. 

ilium seperti otot hamstring dan gluteus akan mengalami gangguan sepeti pada 

kejadian hamstring tightness pada individu dengan kasus LBP dapat menjadi 

mekanisme kompensasi untuk otot gluteus yang menimbulkan kelemahan dan 

penurunan stabilitas  sacroiliac joint pada pasien dengan sacroiliac joint dysfunction. 

Otot gluteus maximus, yang menempel pada os. sacrum, os. ilium dan ligament 

sacrotuberia mempunyai peran penting dalam stabilitasi sacroiliac joint. Kekuatan 

stabilisasi aktif pada sacroiliac joint. Pada kondisi pasien dengan kelemahan otot 

gluteal dan pemendekan otot hamstring yang memiliki kaitan langsung dengan 

sacroiliac joint menyebabkan gangguan mobilisasi sendi akan terganggu yang dapat 

berdampak pada gangguan fungsi gerak tubuh (Massoud, 2011). 
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D. Hamstring Muscle 

1. Anatomi Biomekanik 

Hamstring merujuk pada empat buah otot yang terletak di bagian posterior paha, 

yang terdiri dari otot semimembranosus, otot semitendinosus, otot biceps femoris 

caput longum (long head), otot biceps femoris caput brevis (short head). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Ilustrasi otot Hamstring (Evangelidis, 2015). 

Adanya otot hamstring memiliki peran untuk melakukan gerak fungsional dasar 

untuk gerakan fleksi lutut, sebagai muscle accessory untuk gerakan ekstensi hip dan 

gerakan eksternal serta internal dari gerakan rotasi hip. Selain itu, hamstring juga 

tergolong salah satu  otot stabilisator postural, dan memiliki serat serabut otot yang 

tebal dan memiliki kandungan myoglobin dan kapasitas oksidatif tinggi sehingga 

tahan terhadap kelelahan yang cukup tinggi (Wismanto 2011). Menurut jurnal yang 

ditulis oleh Evangelidis (2015), nama hamstring merujuk pada tiga buah otot yang 

terletak di bagian belakang paha, antara lain otot semimembranosus (SM), otot 

semitendinosus (ST) yang terletak di bagian medial, dan otot biceps femoris di 

bagian lateral. (Gambar 2.5). Biceps femoris secara anatomis dan fungsional 

memiliki dua kepala (caput), biceps femoris caput longum (BFlh) dan biceps femoris 

caput brevis (BFsh). Adapun otot-otot BFlh, ST, dan SM melintasi hip dan knee joint 

sehingga bersifat biarticular dan sesuai dengan susunannya, otot-otot tersebut 
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merupakan prime mover  pada gerakan fleksi knee dan sebagian besar pada gerakan 

ekstensi hip sekaligus. Sementara itu, otot BFsh hanya melintasi knee joint sehingga 

bersifat monoarticular dan oleh karena itu, otot BFsh hanya berperan dalam gerakan 

fleksi knee. Hamstring pada bagian medial dan lateral juga berperan untuk membantu 

gerakan pada knee dan gerakan pada hip untuk gerakan internal dan eksternal rotasi. 

Menurut Kolouris dan Connel (2005), ketiga otot yang tergolong ke dalam hamstring 

muscle complex yaitu otot biceps femoris, otot semitendinosus, dan otot 

semimembranosus.  

 

 

 

Gambar 2.6 Hamstring Muscle Complex  (Kolouris dan Connel, 2005). 

a. Otot Biceps Femoris 

Secara istilah morfologis dan fungsional, otot biceps femoris tebagi menjadi 

dua otot, dengan kaput panjang (long head) yang berawal dari facet medial 

tuberositas ischium dan kaput pendek (short head) yang berawal dari linea 

aspera bagian lateral, garis lateral supracondylar. Origo dari otot biceps 

femoris dapat digunakan sebagai pembeda antara injury yang terjadi di bagian 

proximal dan distal.  

b. Otot Semitendinosus 

Otot semitendinosus merupakan otot yang berdiri sendiri. Di bagian 

tuberositas ischium, otot semitendinosus berbentuk sedikit agak bulat dengan 

tendon semimembranosus di sebelah depannya. Otot semimembranosus sering 

disalahartikan sebagai otot semitendonosus karena tendon di bagian 
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proximalberstruktur yang tidak terlalu jelas. Semakin ke distal, otot 

semitendinosus membentuk tendon yang panjang. Pemanjangan ini yang dapat 

memungkinkan terjadinya rupture pada otot. 

c. Otot Semimembranosus 

Otot semimembranosus memiliki origo di bagian superolateral tuberositas 

ischium, di bawah sebagian proximal dari otot semitendinosus. 

Semimembranosus memanjang menuju medial dan anterior ke tendon otot 

hamstring yang lainnya. Otot semimembranosus memiliki banyak insersio 

dengan perpanjangan lima tendon menuju ke bagian medial condylus tibialis, 

ligamentoblique posterior, dan popliteal oblique ligament. 

Otot hamstring adalah otot yang mampu bekerja dalam dua persendian. 

Utamanya, hamstring berperan dalam gerakan fleksi knee tapi juga berperan dalam 

gerakan ekstensi hip. Secara fisiologis, otot ini akan teregang penuh hanya ketika 

lutut melakukan gerakan ekstensi penuh dan dalam posisi hip fleksi penuh. Kontraksi 

penuh terjadi ketika lutut dalam posisi fleksi penuh dan hip ekstensi penuh. Namun, 

gerakan kontraksi penuh disertai gerakan stretching ini sangat jarang sekali terjadi 

pada aktifitas sehari-hari dan membuat hamstring jarang melalui rentang amplitude 

fisiologisnya. Oleh karena itu, resiko untuk terjaditightness lebih besar karena 

seseorang tersebut kurang melakukan peregangan secara rutin (Talapalli & Sheth, 

2014). Otot hamstring merupakan otot terpenting dalam gerakan ekstensor hip dan 

gerakan fleksi knee dalam siklus jalan (gait cycle). Otot hamstring melakukan 

gerakannya secara aktif ketika berada pada gerakan 25% fase swing dan berlanjut 

sebesar 50% pada fase swing selanjutnya untuk memberikan gerakan ekstensi hip 

dan secara aktif berperan dalam gerakan ekstensi knee. Ketika gerakan heel strike, 

otot hamstring berfungsi untuk melakukan perlambatan dari translasi tibia pada 
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gerakan ekstensi knee dan ketika beban tubuh terletak condong ke depan. Otot 

Hamstring ini berfungsi sebagai dynamic stabilizer dari translasi tibialis anterior dan 

bekerja bersamaan disamping static stabilizer, yaitu ACL. Kombinasi ini terjadi 

ketika knee berada dalam posisi fleksi 30o dan kaki berada dalam jangkauan terjauh 

dari tubuh (Made et al, 2013). 

2. Etiologi Cedera pada Hamstring 

Cedera otot hamstring sering terjadi pada atlet, tingkat kejadian cedera pada 

hamstring bervariasi sesuai dengan jenis kegiatan olahraga yang di lakukan seperti 

11% untuk kriket, 12% untuk sepak bola, 8-20% untuk cabang atletik, 8-14% untuk 

Australian Rules sepak bola dan 22% untuk rugby (Arumugam et al, 2012). Menurut 

Sole, G. et al (2008), resiko cedera hamstring di karenakan oleh banyak faktor yang 

mempengaruhi diantaranya adanya kelemahan otot, pemanasan yang kurang 

memadai, kelelahan, kurangnya fleksibilitas otot, kurangnya olahraga atau aktifitas, 

pergerakan biomekanik pada lumbopelvic yang tidak stabil, fase berjalan yang tidak 

tepat, faktor psikososial, dan jenis permukaan alas kaki. Kontrol neuromotor yang 

berada pada tulang belakang (lumbopelvic) dan ekstremitas bawah juga merupakan 

faktor risiko untuk cedera hamstring akut dan berulang. 

Dalam penelitian Arumugam et al (2015), mengatakan resiko cedera pada 

hamstringakan lebih berpotensi pada cabang olahraga yang menitikberatkan pada 

aktifitas berlari, menendang dan membutuhkan kecepatan. Olahraga yang sering 

terjadi cedera pada hamstring yaitu sepakbola serta rugby. Resiko cedera pada 

hamsting dapat di sebabkan oleh beberapa faktor yang sangat spesifik seperti usia, 

suku/ras, riwayat cedera hamstring, kelemahan otot hamstring, kurangnya 

fleksibilitas otot, kemampuan dalam olahraga, perubahan biomekanik dan 

neuromotor control pada lumbopelvic. 
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3. Etiologi Hamstring Muscle Tightness 

Kurangnya mobilitas pada otot dalam waktu yang lama akan mengakibatkan 

pemendekan. Aktivitas olahraga yang kurang serta aktivitas perkuliahan yang 

menuntut untuk duduk dalam waktu yang lama, akan menjadi faktor penyebab otot 

hamstring terganggu. Creesey (2012) menyatakan bahwa, seseorang yang 

kesehariannya beraktivitas dalam posisi duduk yang lama akan beresiko mengalami 

tight hamstring. Pemendekan pada otot hamstring sering dan banyak sekali terjadi, 

walaupun kadang tidak dirasakan sebagai suatu masalah yang serius, Masa kanak-

kanak tidak mengalami kesukaran untuk mencium lutut dalam posisi duduk dengan 

kaki lurus, tetapi menjelang dewasa sudah mulai ada keterbatasan karena otot 

hamstring telah menglami pemendekan. Perubahan pemendekan otot tersebut terjadi 

tanpa disadari oleh individu (Wismanto, 2011). 

Dari beberapa teori menyatakan bahwa beberapa penyebab otot hamstring 

mengalami tightness serta terganggu fleksibilitasnya adalah sebagai berikut: 

a. Overuse : Aktivitas berlebih pada otot hamstring akan menyebabkan otot 

mengalami kelelahan (fatigue). Overuse dan trauma pada otot akan 

menyebakan otot menjadi kaku (tight) dikarenakan ischemia pada beberapa 

serabut otot, sehingga mengganggu sirkulasi nutrient pada area serat otot 

sekitaranya (Page, Frank & Lardner, 2010). 

b. Inactivity : Kurangnya otot hamstring dalam bekerja akan terjadi perubahan 

fisiologis dalam otot seperti terjadinya penurunan neural input pada serabut 

otot yang menyebabkan massa otot berubah, perubahan distribusi metabolism 

pada otot, penurunan massa jenis pembuluh darah kapiler yang mana semua 

akan mempengaruhi penurunan elastisitas otot (Page, Frank & Lardner, 

2010). 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

24 
 

c. Muscle Imbalance : Ketidakseimbangan pada otot menyebabkan kompensasi 

antar kerja otot sehingga akan terjadi pembebanan serta kerja otot yang tidak 

seimbang (Page, Frank & Lardner, 2010). 

d. Postural Dysfunction : Keadaan postural individu dalam rutinitas keseharian 

sangat berkaitan menyebabkan gangguan fungsi postural (Kisner & Colby, 

2007). 

4. Komplikasi Cedera Hamstring 

Menurut Wismanto (2010), tanda-tanda terjadinya cedera otot hamstring yang 

sudah berlangsung lama tanpa adanya penanganan dengan baik serta yang 

mengalami pemendekan otot akan menimbulkan kondisi : 

a. Nyeri otot hamstring 

Terjadinya penurunan fleksibilitas otot hamstring mengakibatkan 

hilangnya kemampuan otot hamstring untuk mengulur dan kembali ke bentuk 

semula, sehingga ketika terjadi peregangan atau penguluran pada otot 

hamstring,Golgi Tendon secara otomatis akan memberikan reaksi perlawanan 

yang menyebabkan nyeri. 

b. Keterbatasan range of motion lutut ekstensi 

Nyeri sebagai faktor yang secara otomatis otot akan proteksi diri dengan 

membatasi ruang gerak dari persendian. 

c. Menurunnya fleksibilitas otot hamstring 

Otot yang tidak pernah terulur secara maksimal dalam jangka waktu yang 

lama atau otot tersebut bekerja dalam kondisi yang statis akan menyebabkan 

penurunan fleksibilitas. 
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d. Kelemahan otot hamstring 

Otot akan membatasi ruang geraknya sebagai reaksi tubuh untuk 

protektif karena adanya nyeri sehingga otot tidak akan terulur dan 

berkontraksi secara maksimal. Otot yang jarang digerakkan atau terulur 

secara maksimal lama kelamaan otot tersebut akan mengalami kelemahan. 

e. Gangguan postur 

Fleksibilitas yang menurun akan berdampak pada struktur organ yang lain 

yaitu postur akan berubah. 

E. Futsal 

1. Definisi 

Futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua tim, yang masing-masing 

tim beranggotakan lima orang dengan tujuan untuk memasukkan bola ke gawang 

lawan, dengan manipulasi bola dan kaki. Kata 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. 

Dalam beberapa tahun terakhir ini perkembangan futsal sangat marak di 

Indonesia, perkembangannya sangat pesat disemua kalangan masyarakat. 

Perkembangan olahraga futsal di Indonesia dipengaruhi oleh permainannya yang 

dapat dimainkan oleh lima orang setiap tim, berbeda halnya dengan sepakbola 

konvensional yang pemainnya berjumlah sebelas orang setiap tim. Ukuran lapangan 

dan ukuran bolanya pun lebih kecil dibandingkan ukuran yang digunakan dalam 

sepakbola ini menyebabkan lahan yang digunakan tidak luas. Aturan permainannya 

pun tidak sama dengan sepakbola, aturan permainan dalam olahraga futsal dibuat 

sedemikian ketat oleh FIFA agar permainan ini berjalan dengan fair play dan juga 
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untuk menghindari cedera yang terjadi. Dengan ukuran lapangan yang lebih kecil 

dan jumlah pemain yang lebih sedikit mengakibatkan permainan futsal lebih dinamis. 

Lapangan yang digunakan untuk pertandingan internasional terbuat dari kayu atau 

rubber/plastic. (Noviada, Kanca &Darmawan, 2014). 

Futsal adalah permainan yang sangat menarik dan cepat.Baik dari segi lapangan 

relatif kecil, hampir tidak ada terjadi kesalahan. Oleh karena itu, diperlukan kerja 

sama antar pemain lewat passing yang akurat, bukan hanya untuk melewati lawan, 

tetapi  disebabkan dalam permainan futsal pemain selalu berangkat dengan falsafah 

100% ball possesionserta melalui pengenalan dan positioning yang tepat. Sehingga 

bola dari lawan akan dapat direbut kembali.  

Di dalam olahraga futsal, passing merupakan teknik yang begitu dominan 

dilakukan oleh setiap pemain. Passing pun merupakan teknik dasar yang harus 

dimiliki oleh setiap pemain dengan baik. Untuk dapat melakukan passing yang keras, 

tepat dan akurat, dilakukan pembelajaran teknik yang baik dengan continu dan 

memerlukan otot tungkai. Karena tanpa memiliki kekuatan otot tungkai yang baik, 

passing yang dilakukan oleh seorang pemain akan berjalan dengan lambat, yang 

berakibat bola bisa diambil oleh lawan (Novriza, 2015). 

2. Cedera pada Futsal 

Popularitas futsal terus berkembang di seluruh dunia, evolusi terjadi di benua 

eropa diantaranya negara Spanyol, Rusia, Belgia, Belanda, Italia, dan Portugal. 

Negara-negara tersebut memiliki liga nasional yang bergulir. Sejumlah besar peneliti 

telah banyak melakukan penelitiantentang pada cedera sepak bola dengan populasi 

yang berbeda diantaranya atlet perempuan, atlet remaja,dan atlet profesional laki-

laki.  
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Dalam sebuah studi yang di lakukan dalam sebuah olahraga yang dikenal di 

Brazil sebagai sepak bola masyarakat, yang dimainkan di lapangan rumput sintetis  

ditemukan 191 luka-luka masing-masing 1000 jam permainan. Cedera yang di 

temukan yaitu sprain ankle yang terjadi pada atlet olahraga tersebut sekitar 75% dari 

cedera lainnya. Sprain ankle dapat mempengaruhi fungsi pererakan pada 

pergelangan kaki, lutut dan tulang belakang (Baroni, Generosi & Junior, 2008). 

Menurut Hespen, Stage & Sttube (2011), tingkat cedera di kalangan olahraga 

profesional sepak bola laki-laki, perempuan serta futsal laki-laki sangatlah tinggi. 

Hasil untuk sepak bola laki-laki 965 luka-luka, insiden 5,9%, lutut 20%, 

sprain/strain 20%, 15% retrauma, 67% trauma, rata-rata durasi 34 hari. Sepak bola 

perempuan mendapatkan hasil 125 luka-luka dengan kejadian diketahui, lutut 22%, 

sprain/strain 32%, 16% retrauma, 73% trauma, rata-rata durasi 21 hari. Sedangkan 

pada olahraga futsal laki-laki dengan angka kejadian 58 cedera, pergelanagan kaki 

38%, sprain/strain 38%, 41% retrauma, 27% trauma, rata-rata durasi 4 minggu. 

Olahraga futsal di butuhkan keterampilan seperti kecepatan berlari, berakselerasi, 

ketahanan dalam bermain dan keseimbangan dikarenakan permainan futsal 

berkarakteristik dengan pola permainan bertahan serta menyerang dengan cepat dan 

tepat menggunakan umpan pendek (Setyawan, 2010). Hal tersebut menggambarkan 

bahwa kerja otot hamstring sangat di perlukan karena sebagai penopang tungkai 

bawah dan sangat beresiko dalam terjadinya hamstring tightnees karena digunakan 

tanpa adanya fase istirahat serta tidak melakukan persiapan sebelum olahraga dengan 

baik dan benar (Meroni et al, 2010). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

28 
 

F. Alat Ukur 

1. Sit and Reach test 

Pemeriksaan hamstring tightness dapat menggunakan metode sit and reach test 

(SR). Metode pengukuran ini banyak digunakan dalam pengukuran fleksibilitas 

hamstring dan fleksibilitas punggung bawah. Namun, masih sedikit penelitian yang 

menyebutkan bahwa sit and reach juga dapat digunakan untuk pengukuran 

punggung bawah. Bagaimanapun, sit and reach test masih sering digunakan untuk 

pengukuran ekstensibilitas otot hamstring di samping cara penggunaannya yang 

mudah, mudah untuk dipahami, membutuhkan sedikit kemampuan untuk 

mempelajarinya, dan cukup bermanfaat apabila digunakan dalam konteks 

penanganan di lapangan (Minarro et al, 2009). Sementara itu, dikemukakan juga oleh 

The Cooper Institute (2007), bahwa ada metode lain yang dapat digunakan untuk 

pengukuran hamstring tightness yaitu back-saver sit and reach. Dengan nama yang 

hampir mirip, back-saver sit and reach ini secara umum memang dapat dikatakan 

memiliki kesamaan dengan dengan sit and reach tradisional pada umumnya. 

Perbedaan hanya terletak pada cara pengukurannya, di mana back-saver sit and 

reach ini cukup menggunakan satu tungkai sebagai penentu tightness sementara 

tungkai lainnya diposisikan fleksi hip dan fleksi knee dengan plantar menapak pada 

lantai. Namun, Minarro et al (2009), menambahkan bahwa masing-masing metode 

pengukuran, baik sit and reach maupun back-saver sit and reach tersebut merupakan 

metode pengukuran yang sama-sama valid dan kredibel dalam pengukurannya. 

Dikatakan juga bahwa masing-masing metode pengukuran tersebut menunjukkan 

hasil yang cukup valid dalam pengukuran ekstensibilitas otot hamstring. 

Metode Sit and Reach merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk 

mengukur ekstensibilitas otot hamstring (Wismanto, 2011). Di sisi lain, disebutkan 
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pula bahwa sit and reach juga merupakan metode pengukuran untuk mengukur 

ekstensibilitas otot hamstring dan otot punggung bawah yang menggunakan media 

berupa kotak yang terbuat dari papan kayu ataupun metal dengan tinggi 30 cm dari 

lantai, lalu di atas kotak diletakkan alat ukur sepanjang 26 cm melebih kotak ke arah 

pengguna (Quinn, 2014). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Contoh Sit and Reach Box (Quinn, 2014). 

Cara pengukuran menggunakan metode Sit and Reachyaitu pasien diinstruksikan 

untuk duduk tegak meluruskan kakinya ke depan dan menyentuhkan telapak kakinya 

ke papan bagian bawah kotak, lalu pasien diminta untuk memfleksikan shouldernya 

dengan tangan lurus ke depan. Kemudian pasien dimintauntuk membungkukkan 

badannyake depan semampu pasien. Dari posisi tersebut, ujung jari pasien akan 

menunjukkan seberapa jauh jangkauannya (Minarro et al, 2009). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Posisi Sit and Reach (Minarro et al., 2009) 
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Tabel 2.1 Tabel Pengukuran Sit and Reach Test (Panteleimon et al., 2010) 

 

 

 


