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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Aktivitas harian seperti bekerja maupun kuliah merupakan kegiatan rutin 

untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk menjalani kegiatan tersebut 

dibutuhkan tubuh dalam kondisi yang baik dan sehat. Salah satu komponen 

terpenting dalam suatu gerakan pada manusia adalah fleksibilitas dan mobilitas 

otot. Mobilitas adalah kemampuan dari sendi untuk melakukan mobilisasi atau 

gerakan tanpa adanya hambatan gerak dan bebas dari adanya rasa nyeri. 

Fleksibilitas adalah kemampuan suatu jaringan atau otot untuk memanjang 

semaksimal mungkin sehingga tubuh dapat bergerak dengan lingkup gerak sendi 

yang penuh, tanpa disertai rasa nyeri (Wismanto, 2011). Sifat fisiologis yang 

dimiliki otot sendiri ialah mampu memanjang dan memendek. Adanya gaya 

kontraktil pada otot berguna untuk terjadinya gerakan tulang dan memudahkan 

jarak dan gerak pada persendian (Amin, 2015). 

Otot yang memiliki fleksibilitas yang baik akan mencegah terjadinya cidera, 

serta mengurangi resiko terjadinya muscle soreness, selain itu juga 

meningkatkan efisiensi dalam semua aktivitas fisik yang dilakukan sehari-hari 

(Nelson & Kokkonen, 2007). Banyak faktor yang mempengaruhi fleksebilitas 

otot menjadi terganggu salah satunya yakni muscle tightness. Muscle tightness 

merupakan ketidakseimbangan kerja otot (muscle imbalance) yang 

menyebabkan perubahan elastisitas pada otot serta menyebabkan perubahan 

postural (Page, Frank, & Lardner, 2010). 
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Secara fisik penderita muscle tightness tidak tampak terlihat namun secara 

umum penderita akan merasakan sensasi seperti rasa tegang dan nyeri serta 

terbatasnya gerakan pada otot yang mengalami tightness. Muscle tightness bisa 

terjadi pada siapa saja dan muscle tightness merupakan faktor yang sangat 

berisiko terhadap terjadinya cedera pada otot-otot (Witvrouw et al dalam Amin, 

2015). Menurut penelitian Cecilia Ferreira de Aquino (2006), mengutip pendapat 

John dan Wright (1962) menunjukkan bahwa muscle tightness mempengaruhi 

kekakuan sendi se-banyak 41% dan berkontribusi pada gangguan kapsul 47% 

serta pada tendon 10%. 

Otot hamstring merupakan otot yang sering mengalami muscle tightness. 

Penderita hamstring muscle tightness memiliki resiko mengalami gangguan 

musculoskeletal lainnya. Pada hamstring tightness ditemukan bahwa tingkat 

prevalensi mencapai 80% di University of Pradeniya Sri Lanka. Kasus ini juga 

dapat dilihat pada setiap usia dan tidak selalu terjadi pada atlet saja, namun bisa 

terjadi pada para pekerja kantoran dan mahasiswa (Weerasekara, et al. 2010).  

Cressey (2012) menyatakan bahwa, seseorang yang kesehariannya 

beraktivitas dalam posisi duduk yang lama akan beresiko mengalami tight 

hamstring. Mengatasi masalah pemendekan dan gangguan fleksibilitas yang 

terjadi serta meningkatkan kerja otot hamstring secara optimal, maka dibutuhkan 

suatu terapi latihan yang bersifat mengulur jaringan otot yang mengalami 

kontraktur pemendekan serta mengembalikan fleksibilitas otot tersebut yang 

dikenal dengan istilah stretching (Irfan & Natalia, 2008). Untuk meningkatkan 

fleksibilitas otot hamstring sekaligus menurunkan resiko bagi penderita 

hamstring muscle tightness dapat menggunakan metode stretching (Amin, 

2015). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mohamed, et al. (2014) pada 
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sampel non-atlet didapatkan hasil peningkatan fleksibilitas hamstring yang 

efektif ketika dilakukan pelatihan stretching. 

Active Isolated Stretching merupakan salah satu metode stretching  yang 

menggunakan adaptasi suatu kontraksi otot agonis secra aktif serta merelaksasi 

otot antagonis melalui inhibisi timbal balik (Reciprocal Inhibition) sehingga 

menyebabkan terjadinya peregangan pada otot antagonis tanpa meningkatkan 

ketegangan otot (muscle tension) pada otot agonis (Longo, 2009). 

Jenis terapi lain untuk fleksibilitas otot hamstring  pada kasus hamstring 

tightness adalah dynamic stretching. Dynamic stretching bermanfaat untuk 

membantu peningkatan fleksibilitas selain itu juga dapat digunakan sebagai 

latihan untuk persiapan otot sebelum memulai kegiatan olahraga. (Mondam, et 

al., 2015). Dynamic stretching telah direkomendasikan sebagai peregangan 

untuk meningkatkan fleksibilitas otot. Dynamic stretching ini dilakukan dengan 

halus, cara yang terkontrol, dan diulangi untuk jangka waktu tertentu 

(O’Sullivan, Murray, & David, 2009). Pengaruh Dynamic stretching pada 

kinerja otot telah diteliti, yang umumnya memiliki hubungan positif (Iain, & 

Ruth, 2007). 

Wismanto (2011) telah melakukan perbandingan metode active isolated 

stretching dan contract relax stretching dalam meningkatkan fleksibilitas otot 

hamstring dalam penelitiannya mengatakan, pemberian pelatihan memberi 

pengaruh yang bermakna terhadap penambahan panjang muscle hamstring. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Srinivas Mondam, et al (2015) yang 

melakukan perbandingan metode static stretching dan dynamic stretching dalam 

meningkatkan fleksibilitas muscle hamstring, menunjukkan keduanya 
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memberikan peningkatan efektifitas terhadap range of motion yang berarti pada 

fleksibilitas hamstring. 

Hamstring Tightness dapat diukur derajat keparahannya dengan 

menggunakan sit and reach test bisa digunakan untuk atlet maupun non-atlet.  

Sit and reach test adalah cara paling umum untuk mengukur fleksibilitas 

hamstring (Quinn, 2016). Sit and reach test sering digunakan dalam 

physicalfitness terkait kesehatan untuk mengevaluasi fleksibilitas hamstring 

(Panteleimon, et al. 2010).  

Sit and reach test telah digunakan oleh ahli fisiologi olahraga dan pelatih 

kebugaran selama puluhan tahun untuk menilai fleksibilitas dasar hamstring 

sebelum memulai program latihan sehingga telah memiliki database yang cukup 

banyak di semua kelompok umur dan jenis kelamin untuk membandingkan 

fleksibilitas seseorang berdasarkan hasil rata-rata dari kelompok jenis kelamin 

dan usia. Hasil skor yang keluar dari tes sit and reach didasarkan pada titik 

paling jauh yang dicapai dengan kedua tangan dalam posisi duduk dilantai 

dengan kedua kaki lurus tanpa alas kaki (Quinn, 2016). 

Aktivitas olahraga yang kurang serta aktivitas perkuliahan yang menuntut 

untuk duduk dalam waktu lama pada mahasiswa fisioterapi, akan menjadi faktor 

penyebab hamstring muscle menjadi memendek sehingga flesibilitas dan 

mobilitas hamstring muscle terganggu. Dengan jadwal perkuliahan dan aktivitas 

sehari-hari yang padat, menyebabkan kurangnya aktivitas olahraga sehingga 

terjadinya hamstring muscle tightness. Perubahan pada hamstring muscle  akan 

mengakibatkan kerja otot yang berlebih dan tidak seimbang. Pada akhirnya 

menyebabkan kerusakan struktur myofilamen pada otot yang menyebabkan nyeri 
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otot akibat sensasi ketegangan yang mengakibatkan keterbatasan gerak 

(Dommerholt, 2011). 

Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa dari total 472 mahasiswa 

fisioterapi di Universitas Muhammadiyah Malang, peneliti mendapati bahwa 

dari 174 mahasiswa yang diukur fleksibilitas hamstring muscle terdapat 48 

mahasiswa yang mengalami hamstring muscle tightness atau setara dengan 28% 

mahasiswa mengalami hamstring muscle tightness. Mayoritas dari mahasiswa 

yang mengalami hamstring muscle tightness mengeluhkan cepat mengalami 

kelelahan ketika beraktifitas seperti naik turun tangga dan berjalan serta adanya 

rasa nyeri dipagi hari. Selain itu sebagian dari mereka mengeluhkan adanya 

nyeri punggung bawah bila beraktifitas dalam waktu yang lama. Selama ini 

mereka hanya melakukan istirahat untuk menurunkan keluhan yang dirasakan, 

namun tetap saja keluhan tersebut kembali dirasakan bila mengalami kelelahan. 

Berdasarkan masalah dan definisi diatas, fisioterapi sebagai tenaga kerja 

profesional kesehatan mempunyai kemampuan dan ketrampilan untuk 

mencegah, mengembangkan, mengembalikan dan mengobati gerak serta fungsi 

seseorang, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Perbandingan Pemberian Active Isolated Stretching dan Dynamic 

Stretching Terhadap Penurunan Hamstring Muscle Tightness Pada Mahasiswa 

fisioterapi di Universitas Muhammadiyah Malang”. 
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B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:  

“Bagaimana perbandingan pemberian active isolated stretching dan dynamic 

stretching terhadap penurunan hamstring muscle tightness pada mahasiswa 

fisioterapi di Universitas Muhammadiyah Malang”.  

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui perbandingan pemberian active isolated stretching 

dan dynamic stretching terhadap penurunan hamstring muscle tightness 

pada mahasiswa fisioterapi di Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi fleksibilitas hamstring muscle pada mahasiswa 

fisioterapi yang mengalami hamstring muscle tightness di Universitas 

Muhammadiyah Malang sebelum diberikan metode active isolated 

stretching dan dynamic stretching. 

b. Mengidentifikasi peningkatan fleksibilitas hamstring muscle pada 

mahasiswa fisioterapi yang mengalami hamstring muscle tightness di 

Universitas Muhammadiyah Malang sesudah diberikan metode active 

isolated stretching. 

c. Mengidentifikasi peningkatan fleksibilitas hamstring muscle pada 

mahasiswa fisioterapi yang mengalami hamstring muscle tightness di 

Universitas Muhammadiyah Malang sesudah diberikan metode dynamic 

stretching.  

d. Membandingkan hasil efektifitas pemberian metode active isolated 

stretching dan metode dynamic stretching terhadap penurunan 
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hamstring muscle tightness pada mahasiswa fisioterapi di Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Mendapatkan pengalaman dalam mengaplikasikan ilmu yang telah 

diperoleh dan memperluas wawasan mengenai perbandingan pemberian 

active isolated stretching dan dynamic stretching terhadap penurunan 

hamstring muscle tightness pada mahasiswa fisioterapi di Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Bagi Profesi Fisioterapi 

Menambah informasi khususnya perbandingan pemberian active isolated 

stretching dan dynamic stretching terhadap penurunan hamstring muscle 

tightness pada mahasiswa fisioterapi di Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

3. Manfaat Ilmiah 

Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan merupakan salah satu 

bahan bacaan dan bahan kajian peneliti selanjutnya. 
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E. Keaslian Penelitian 

Nama 

Peneliti 

dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 
Variabel 

Penelitian 

Instrumen 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

Wismanto 

(2011) 

Pelatihan 

Metode 

Active 

Isolated 

Stretching 

Lebih 

Efektif 

Daripada 

Contract 

Relax 

Stretching 

Dalam 

Meningkatk

an 

Fleksibilitas 

Otot 

Hamstring 

Variabe 

bebas: 

active 

isolated 

stretching,  

contract 

relax 

stretching 

 

Variabel 

Terikat: 

meningkatk

an 

fleksibilitas 

otot 

hamstring 

Sit and 

Reach Test 

Box Scale 

Metode 

active 

isolated 

stretching 

terbukti 

lebih efektif 

daripada 

contract 

relax 

stretching 

dalam 

meningkatk

an 

fleksibilitas 

otot 

hamstring. 

Pada penelitian 

yang dilakukan 

oleh Wismanto, 

(2011) yaitu 

pelatihan 

metode active 

isolated 

stretching lebih 

efektif daripada 

contract relax 

stretching dalam 

meningkatkan 

fleksibilitas otot 

hamstring. 

Sedangkan 

penelitian yang 

akan saya 

lakukan yaitu 

dengan menguji 

perbandingan  

pemberian 

active isolated 

stretching dan 

dynamic 

stretching 

terhadap 

penurunan 

hamstring 

muscle 

tightness. 

Gago I. K. 

S., 

Lesmana 

S. I., 

Muliarta 

I. M. 

(2013) 

Peningkata

n 

Fleksibilita

s Otot 

Hamstring 

Pada 

Pemberian 

Myofascial 

Release 

Dan 

Latihan 

Auto 

Stretching 

Sama 

Variabel 

bebas: 

myofascial 

release, 

latihan auto 

stretching,  

stretching 

konvension

al 

 

Variabel 

Terikat: 

peningkatan 

fleksibilitas 

Sit And 

Reach Test 

Aplikasi 

myofascial 

release dan 

latihan auto 

stretching 

dapat 

meningkatk

an nilai 

fleksibilitas 

otot 

hamstring. 

Aplikasi 

latihan 

stretching 

Pada penelitian 

yang dilakukan 

oleh Gago, et al 

(2013) yaitu 

peningkatan 

fleksibilitas otot 

hamstring pada 

pemberian 

myofascial 

release dan 

latihan auto 

stretching sama 

dengan latihan 

stretching 
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Dengan 

Latihan 

Stretching 

Konvension

al 

otot 

hamstring 

konvension

al dapat 

meningkatk

an nilai 

fleksibilitas 

otot 

hamstring. 

Peningkatan 

Fleksibilitas 

Otot 

Hamstring 

pada 

pemberian 

Myofascial 

Release dan 

latihan Auto 

Stretching 

sama 

dengan 

latihan 

Stretching 

Konvension

al. 

konvensional. 

Sedangkan pada 

penelitian yang 

akan saya 

lakukan yaitu 

untuk 

menurunkan 

hamstring 

muscle tightness 

dengan menguji 

perbandingan  

pemberian 

active isolated 

stretching dan 

dynamic 

stretching. 

Wiguna, 

A., 

Silakarma

, D., & 

Sundari, 

R. (2014) 

Contract 

Relax 

Stretching 

Lebih 

Efektif 

Meningkatk

an 

Fleksibilitas 

Otot 

Hamstring 

Dibandingk

an Dengan 

Passive 

Stretching 

Pada Atlet 

Underdog 

Taekwondo 

Club 

 

 

Variabel 

bebas: 

contract 

relax 

stretching, 

passive 

stretching 

 

Variabel 

Terikat: 

meningkatk

an 

fleksibilitas 

otot 

hamstring 

Sit and 

reach test 

Contract 

relax 

stretching 

lebih efektif 

meningkatk

an 

fleksibilitas 

otot 

hamstring 

dibandingka

n dengan 

passive 

stretching. 

Penelitian yang 

dilakukan oleh 

Silakarma et, all 

(2014) 

menerapkan 

contract relax 

stretching, 

passive 

stretching 

sebagai metode 

perbandingan  

dalam 

meningkatkan 

fleksibilitas otot 

hamstring. 

Sedangkan pada 

penelitian yang 

akan saya 

lakukan, yaitu 

yaitu untuk 

menurunkan 

hamstring 

muscle tightness 

dengan menguji 

perbandingan  

pemberian 

active isolated 
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stretching dan 

dynamic 

stretching. 

Irfan,  

(2008) 

Beda 

Pengaruh 

Auto 

Stretching 

Dengan 

Contract 

Relax And 

Stretching 

Terhadap 

Penambaha

n Panjang 

Otot 

Hamstring 

Variabel 

bebas: 

auto 

stretching, 

contract 

relax and 

stretching 

 

Variabel 

Terikat: 

penambaha

n panjang 

otot 

hamstring 

Sit and 

reach test 

Tidak 

terdapat 

perbedaan 

penambaha

n panjang 

otot 

hamstring 

yang 

bermakna 

antara Auto 

Stretching 

dengan 

Contract 

Relax 

Stretching 

 

Dalam 

penelitian Irfan  

(2008) mencari 

tahu beda 

pengaruh auto 

stretching 

dengan contract 

relax and 

stretching 

terhadap 

penambahan 

panjang otot 

hamstring. 

Sedangkan pada 

penelitian yang 

akan saya 

lakukan, saya 

menggunakan 

pemberian 

active isolated 

stretching dan 

dynamic 

stretching untuk 

membandingkan  

penurunan 

hamstring 

muscle 

tightness. 

Ahmed, 

H., Iqbal, 

A., 

Anwer, 

S., & 

Alghadir, 

A. (2015) 

Effect Of 

Modified 

Hold-Relax 

Stretching 

And Static 

Stretching 

On 

Hamstring 

Muscle 

Flexibility 

Variabel 

bebas: hold-

relax 

stretching, 

static 

stretching 

 

Variabel 

Terikat: 

hamstring 

muscle 

flexibility 

Sit and 

reach test, 

ANOVA 

Dari 

penelitian 

tersebut 

membuktika

n bahwa 

tidak ada 

perbedaan 

yang 

signifikan 

antara hold-

relax 

stretching 

dan static 

stretching 

yang terbagi 

dalam 3 

kelompok 

berdasarkan 

modifikasin

Penelitian yang 

dilakukan 

Shahnawaz et al, 

(2014) 

menggunakan 

hold-relax 

stretching dan 

static stretching 

yang terbagi 

dalam 3 

kelompok 

berdasarkan 

modifikasinya 

untuk 

mengetahui efek 

modifikasi 

tersebut pada 

hamstring 

muscle 
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ya. 

 

flexibility, 

sedangkan 

penelitian yang 

hendak saya 

lakukan yaitu 

menggunakan 

pemberian 

active isolated 

stretching dan 

dynamic 

stretching untuk 

membandingkan  

penurunan 

hamstring 

muscle tightness 

yang terbagi 

menjadi 2 

kelompok 

perlakuan. 

Silveira, 

G., 

Sayers, 

M., & 

Waddingt

on, G. 

(2011) 

Effect Of 

Dynamic 

Versus 

Static 

Stretching 

In The 

Warm-Up 

On 

Hamstring 

Flexibility 

Variabel 

bebas: 

dynamic 

stretching, 

static 

stretching 

 

Variabel 

Terikat: 

hamstring 

flexibility 

Straight Leg 

Raise test 

Dari 

penelitian 

tersebut 

membuktika

n bahwa 

static 

stretching 

pada sisi 

lain tidak 

memiliki 

dampak 

pada 

fleksibilitas 

dinamis 

sehingga 

memiliki 

implikasi 

untuk 

penggunaan 

peregangan 

statis di 

pemanasan 

untuk 

olahraga 

dinamis. 

Penelitian yang 

dilakukan 

Gayle, et al, 

(2011) 

menggunakan 

dynamic 

stretching dan 

static stretching 

sebagai metode 

untuk 

penggunaan 

peregangan 

statis di 

pemanasan 

untuk olahraga 

pada otot 

hamstring, 

sedangkan pada 

penelitian yang 

hendak saya 

lakukan yaitu 

menggunakan 

pemberian 

active isolated 

stretching dan 

dynamic 

stretching untuk 

membandingkan  

penurunan 

hamstring 

muscle 
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tightness. 

Mondam, 

(2015) 

The 

Effectivenes

s Of Static 

And 

Dynamic 

Stretching 

On 

Hamstring 

Flexibility 

After 4-

Weeks 

Training To 

Prevent 

The Risk Of 

Injuries 

Variabel 

bebas: 

Static and 

Dynamic 

Stretching 

 

Variabel 

Terikat: 

Hamstring 

Flexibility 

Sit and 

reach test 

Dari 

penelitian 

tersebut 

membuktika

n bahwa 

latihan 

Static and 

Dynamic 

Stretching 

dapat 

meningkatk

an 

fleksibilitas 

otot 

hamstring. 

Namun, 

berdasarkan 

pada studi 

yang telah 

dilakukan, 

latihan 

peregangan 

statis lebih 

baik dalam 

meningkatk

an 

fleksibilitas 

hamstring 

serta Static 

Stretching 

dapat 

mengurangi 

risiko 

cedera. 

Penelitian yang 

dilakukan 

Mondam, (2015) 

menggunakan 

dynamic 

stretching dan 

static stretching 

sebagai metode 

untuk 

Hamstring 

Flexibility untuk 

emngurangi 

resiko cidera, 

sedangkan pada 

penelitian yang 

hendak saya 

lakukan yaitu 

menggunakan 

pemberian 

active isolated 

stretching dan 

dynamic 

stretching untuk 

membandingkan  

penurunan 

hamstring 

muscle 

tightness. 

 




