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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk yang memerlukan gerak karena hampir seluruh aktifitas 

manusia dalam hidupnya dilakukan dengan bergerak. Kebutuhan gerak ini harus 

terpenuhi agar kemampuan gerak manusia dapat berkembang secara optimal. Dalam 

melakukan pekerjaan apapun profesinya manusia juga harus bergerak seperti 

berjalan, berlari, makan dan sebagianya, apabila kebutuhan gerak tidak tercukupi 

maka seseorang akan terganggu aktifitasnya. Begitu pentingnya bergerak bagi 

manusia sehingga manusia akan selalu berusaha untuk mencegah supaya tidak 

cidera/sakit yang menyebabkan pembatasan diri dalam bergerak. Masyarakat masih 

kurang memperhatikan pentingnya pencegahan sakit atau cidera yang bisa 

mengakibatkan penurunan gerak dan aktifitas fungsional tubuh (WHO, 2014). 

Olahraga adalah aktifitas fisik dalam suatu periode waktu intensitas tertentu yang 

dilakukan secara rutin bertujuan untuk meningkatkan performa fisik serta kebugaran 

dan kesehatan seseorang kecepatan (Nurhasan, et al, 2008). Di Indonesia olahraga 

yang sangat berkembang adalah sepakbola, permainan sepak bola dibawa oleh 

penjajah Belanda. Sebelum PSSI (Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia) didirikan, 

sudah ada dua organisasi yang di bentuk oleh Indonesia untuk mengatur regulasi 

sepak bola yaitu Java Voetbal Bond (JVB) dan Indonesische Voetbal Bond (IVB) 

yang didirikan pada tahun1924 serta bertempat masing-masing di kota Solo dan kota 

Surabaya (Imanudin I, 2008). 

Pada perkembangan nya permainan sepak bola tidak hanya dilakukan pada 

lapangan rumput luar tetapi sekarang telah menjadi permainan sepak bola ruangan 
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dengan ukuran lapangan serta jumlah pemain yang lebih sedikit. Permainan futsal 

merupakan olah raga sepak bola yang dimainkan dalam ruangan yang mulai 

berkembang di Indonesia sejak tahun 2000 pada saat itulah futsal mulai berkembang 

pesat pada masyarakat luas ditandai dengan memanfaatkan GOR maupun membuat 

gedung khusus yang dirancang untuk lapangan futsal. Dalam permainan futsal 

dibutuhkan keterampilan seperti kecepatan berlari, akselerasi, ketahanan dalam 

bermain dan kesimbangan dikarenakan permainan futsal berkarakteristik dengan pola 

permainan bertahan serta menyerang dengan cepat dan tepat menggunakan umpat 

pendek (Irawan, 2009). 

Pemendekan otot adalah suatu keadaan dimana terjadinya tumpang tindih antara 

filament aktin dengan myosin dan tidak dapat kembali keposisi normal. Istilah ini 

disebut sebagai guarding spasm. Pemendekan otot pada otot dapat membatasi gerak 

normal, bila tidak di lakukan penguluran pada otot yang memendek, Hal ini berimbas 

pula pada terjadinya pemendekan pada fascia otot (Menurut Lubis, 2011). 

Otot tidak dapat berkontraksi dan relaksasi secara efisien, akan mengakibatkan 

menurunnya performa dan kurangnya kontrol gerakan pada otot. Cedera otot 

hamstring sering terjadi pada pemain futsal, tingkat kejadian cedera pada hamstring 

bervariasi sesuai dengan jenis kegiatan olahraga yang dilakukan seperti 11% untuk 

kriket, 12% untuk sepakbola, 8-20% untuk cabang atletik, 8-14% untuk Australian 

Rules sepak bola dan 22% untuk rugby (Irawan, 2009). 

Menurut Irfan (2008) untuk memaksimalkan potensi gerak dibutuhkan mobilitas 

dari sendi dan fleksibilitas yang baik pada jaringan lunak (otot, jaringan pengikat, 

dan kulit). Mobilitas yang dimaksud adalah kemampuan dari sendi untuk melakukan 

mobilisasi atau gerakan tanpa adanya hambatan gerak dan bebas dari rasa nyeri yang 
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merespon terjadinya pemendekan dari otot-otot yang berfungsi untuk menggerakan 

tubuh mengakibatkan menurunnya fleksibilitas otot. 

Fleksibilitas adalah kemampuan untuk melakukan gerakan dalam ruang gerak 

sendi dengan dipengaruhi oleh elastisitas otot, tendon, dan ligamen. Fleksibilitas 

merupakan komponen penting dari pengkondisian fisik yang digunakan sebagai 

tambahan untuk kekuatan otot dan daya tahan, penurunan fleksibilitas otot tidak 

hanya mengurangi tingkat fungsional tetapi juga mengakibatkan kerusakan pada 

sistem muskuloskeletal karena terlalu banyak digunakan dan otot hasmtring telah 

dilaporkan menjadi salah satu cidera yang paling sering ditemukan pada tubuh 

manusia (Shaharuddin & Mondam, 2015). 

Mengatasi suatu masalah pemendekan dan gangguan fleksibilitas yang terjadi 

serta meningkatkan kerja otot hamstring secara maksimal, maka dibutuhkan suatu 

terapi latihan yang bersifat mengulur jaringan otot yang mengalami pemendekan dan 

mengembalikan fleksibilitas otot tersebut. Hal ini untuk meningkatkan fleksibilitas 

otot hamstring dapat menggunakan metode Nordic Exercise dan Dynamic Stretching. 

Nordic Hamstring Exercise adalah salah satu jenis latihan yang bersifat eksentric 

yaitu kontraksi dimana ketika panjang otot bertambah, ketegangan otot naik. 

Khususnya otot hamstring dengan mengkontraksikan otot antagonis secara eksentric, 

latihan ini juga bersifat mengulur otot memanjang atau eksentric sangat kuat 

dibandingkan saat otot memendek atau consentrik (Ferdian, et al, 2016). 

Dynamic Stretching merupakan metode latihan tradisional untuk melatih 

fleksibilitas, yaitu peregangan yang dilakukan dengan menggerak-gerakan tubuh atau 

anggota tubuh secara ritmis (berirama) dengan gerakan-gerakan memutar atau 
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memantul anggota tubuh sedemikian rupa, sehingga otot terasa teregangkan 

(Shaharuddin & Mondam, 2015). 

Menurut penelitian sebelumnya “efektivitas antara Nordic Hamstring Exercise 

dengan Prone Hang exercise terhadap ekstensibilitas tightness hamstring” yang di 

lakukan di klinik fisioterapi Universitas Esa Unggul. Adanya perbedaan efektifitas 

antara Nordic  Hamstring Exercise dan Prone Hang Exercise terhadap 

Ekstensibilitas titghness hamstring (Ferdian, et al, 2016). Sedangkan menurut 

Simaherni (2015), “Effectiveness of Static and Dynamic Stretching on Hamstring 

Flexibility after 4-Week Training to Prevent the Risk of Injuries” yang dilakukan di 

Universitas Sultan Idris. Adanya perbedaan antara kedua metode ini dimana 

peregangan statis lebih efektif dalam meningkatkan fleksibilitas hamstring 

dibandingkan latihan peregangan dinamis yang hasilnya juga menurunkan resiko 

terhadap cidera. 

Fisioterapi sebagai tenaga kerja profesional kesehatan mempunyai kemampuan 

dan keterampilan untuk mencegah, mengembangkan, mengembalikan dan mengobati 

gerak serta fungsi seseorang, hal ini karena itu penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Perbandingan efektifitas Nordic Exercise dan Dynamic 

Stretching terhadap peningkatan fleksibilitas otot hasmtring pada pemain futsal 

Wasaka di Malang” 

B. Rumusan Masalah  

Bagaimana Perbandingan efektifitas Nordic Exercise dan Dynamic Stretching 

terhadap peningkatan fleksibilitas otot hasmtring pada pemain futsal Wasaka di 

Malang 
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C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum : untuk mengetahui Perbandingan efektivitas Nordic Exercise dan 

Dynamic Stretching terhadap peningkatan fleksibilitas otot hasmtring pada 

pemain futsal Wasaka di Malang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui penggunaan metode Nordic Exercise efektif dalam 

meningkatkan fleksibilitas otot hamstring pada pemain futsal Wasaka di 

Malang. 

b. Mengetahui metode Dynamic Stretching efektif dalam meningkatkan 

fleksibilitas otot hamstring pada pemain futsal Wasaka di Malang. 

c. Mengetahui Perbandingan efektifitas Nordic Exercise dan Dynamic 

Stretching terhadap peningkatan fleksibilitas otot hasmtring pada pemain 

futsal Wasaka di Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Mendapatkan pengalaman dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dan 

memperluas wawasan mengenai Perbandingan efektivitas Nordic Exercise dan 

Dynamic Stretching terhadap peningkatan fleksibilitas otot hasmtring pada 

pemain futsal Wasaka di Malang. 

2. Bagi Profesi Fisioterapi 

Menambah informasi khususnya Perbandingan efektivitas Nordic Exercise dan 

Dynamic Stretching terhadap peningkatan fleksibilitas otot hasmtring pada 

pemain futsal Wasaka di Malang. 
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3. Manfaat Ilmiah 

Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan merupakan salah satu bahan 

bacaan dan bahan kajian peneliti selanjutnya. 

E. KeaslianPenelitian 

1. Menurut penelitian Akhmad F., Syahmirza I.L., Lenny A.B. 2016 dengan 

judul“efektivitas antara Nordic hamstring exercise dengan prone hang exercise 

terhadap ekstensibilitas tightness hamstring” dilakukan di klinik fisioterapi 

Universitas Esa Unggul. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui 

perbedaan efektivitas antara Nordic Hamstring Exercise dengan Prone Hang 

Exercise terhadap Ekstensibilitas Tightness Hamstring. Penelitian ini mengambil 

sampel terdiri dari 18 orang merupakan mahasiswa dengan kondisi Tightness 

hamstring. Kemudian dibagi menjadi dua kelompok, kelompok perlakuan I 

terdiri dari 9 orang sampel dengan perlakuan berupa Nordic Hamstring Exercise 

dan kelompok II terdiri dari 9 sampel dengan perlakuan berupa Prone Hang 

Exercise. Sedangkan metode dalam penelitian menggunakan quasi eksperimen. 

Hasil uji hipotesa 1 pada kelompok perlakuan I dengan T-Test Related 

didapatkan p=0,000 yang berarti pemberian Nordic Hamstring Exercise efektif 

dalam meningkatkan ekstensibilitas tightness hamstring. Hasil uji hipotesa 2 

pada kelompok perlakuan II dengan T-Test Related didapatkan nilai p= 0,000 

yang berarti pemberian Prone Hang Exercise efektif dalam meningkatkan 

ekstensibilitas tightness hamstring. Pada hasil hipotesa III dengan T-Test 

Independent Sampel menunjukan nilai p= 0.001 yang berarti ada perbedaan 

efektivitas antara Nordic Hamstring Exercise dengan Prone Hang Exercise 

terhadap Ekstensibilitas Tightness Hamstring. Ada perbedaan efektivitas antara 
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Nordic Hamstring Exercise dengan Prone Hang Exercise terhadap 

Ekstensibilitas Tightness Hamstring.  

Adapun perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah pada waktu 

latihan dan lokasi. Waktu latihan yang saya lakukan adalah 60 menit dalam 

sehari dan lokasi penelitian yang saya lakukan Pemain Futsal Wasaka di Malang. 

2. Menurut penelitian Simaherni S.S., Srinivas M. dengan judul “The Effectiveness 

of Static and Dynamic Stretching on Hamstring Flexibility after 4-Weeks 

Training to Prevent the Risk of Injuries” dilakukan di Universitas Sultan Idris. 

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui efek statis dan dinamis 

peregangan pada otot hamstring fleksibilitas dan resiko cedera. Sampel dalam 

penelitian ini melibatkan 20 mahasisiwi perempuan yang berdasarkan indeks 

masa tubuh dan tidak pernah aktif dalam kegiatan olahraga. Kemudian sampel 

dibagi menjadi dua grup. Grup A terdiri dari 10 orang akan mempraktekkan 5 

tipe dari latihan peregangan statis dan grup B terdiri dari 10 orang akan 

mempraktekkan 5 tipe latihan peregangan dinamis. Dari pre test menunjukan 

tidak ada perbedaan antara kedua tipe dari latihan peregangan. Untuk hasil post 

test, latihan peregengan statis menunjukan hasil yang lebih baik terhadap 

fleksibilitas hamstring dari pada latihan peregengan dinamis. Hasil dari 

penelitian ini mengindikasikan latihan peregengan statis lebih efektif dalam 

meningkatkan fleksibilitas hamstring dibandingkan latihan peregangan dinamis 

yang hasilnya juga menurunkan resiko terhadap cidera. 

Adapun perbedaan penelitian yang saya lakukan adalah waktu penelitian dan 

latihan yang dilakukan. Waktu penelitian yang saya lakukan 60 menit dalam 

sehari. 


