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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Olahraga adalah aktifitas fisik yang teratur dengan intensitas waktu 

tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan seseorang 

baik secara fisik maupun psikis. Menurut Andi et al, (2016), olahraga yang 

dilakukan dengan baik dan teratur dapat meningkatkan fungsi kerja jantung dan 

paru, meningkatkan kekuatan otot, metabolisme tubuh akan meningkat, serta 

mengurangi resiko terjadinya berbagai macam penyakit, seperti tekanan darah 

tinggi. Salah satu olahraga yang sedang di sukai masyarakat saat ini adalah 

futsal.   

Futsal merupakan olahraga yang kompleks karena membutuhkan teknik 

dan taktik didalam permainannya. Karakteristik permainan futsal adalah cepat 

dan terus bergerak. Tim yang memiliki kecepatan lebih baik, melakukan 

pergerakan yang lebih banyak akan memiliki peluang mencetak gol lebih banyak 

(Dewi & Prihatanta, 2015). Selain membutuhkan kerjasama dalam sebuah tim, 

permainan yang digemari oleh laki-laki dan wanita ini membutuhkan strategi 

dan taktik untuk meraih kemenangan. Futsal tidak hanya dijadikan media untuk 

refreshing semata, melainkan juga menjadi tempat para atlit futsal untuk 

menyalurkan bakat untuk mencapai prestasi. Bermain futsal dibutuhkan 

kemampuan fisik yang bagus, seperti kekuatan, akselerasi, kecepatan, 

keseimbangan hingga ketahanan tubuh dikarenakan bermainan futsal identik 

dengan pola permainan yang menggunakan pergerakan dengan cepat dan tepat 

(Setyawan, 2010). 
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Kontak tubuh sudah pasti terjdi di dalam permainan futsal untuk 

mempertahankan bola. Dengan melihat kondisi itu resiko cedera pada pemain 

futsal sangatlah besar mulai dari sendi, ligament, hingga otot. Salah satu otot 

ditubuh kita yang sering cidera yaitu otot hamstring akibat dari kurang 

diperhatikan fleksibilitas dari otot hamstring tersebut. 

Otot hamstring merupakan otot terbesar selain otot quadriceps yang 

berfungsi dalam gerak fungsional sendi lutut atau knee. Fungsi utama dari otot 

hamstring ini adalah gerakan ekstensi hip dan flexi knee. Menurut Abdhany 

(2016), pada olahraga futsal otot hamstring berfungsi sebagai persiapan awal 

untuk melakukan tendangan dan kemudian beralih fungsi sebagai stabilisator 

saat puncak tendangan. Atas dasar itu perlu seorang atlit futsal untuk menjaga 

fleksibilitas otot hamstringnya. 

Fleksibilitas adalah kemampuan untuk melakukan gerakan dalam ruang 

gerak sendi dengan dipengaruhi oleh elastisitas otot, tendon, dan ligamen ( Az- 

Zahra & Ichsani, 2016). Ketika dikaitkan dengan otot hamstring, fleksibilitas 

otot hamstring adalah kemampuan otot hamstring untuk mengulur dengan 

optimal. Fleksibilitas merupakan salah satu komponen dari kekuatan fisik yang 

dievluasi dengan melihat lingkup gerak sendi serta merupakan bagian penting 

dalam biomekanik tubuh dalam melakukan aktifitas olahraga. 

Tidak hanya kekuatan otot yang penting bagi atlit futsal, fleksibilitas juga 

sangtlah penting baik bagi non atlit terlebih-lebih untuk atlit futsal, karena 

semakin fleksibel suatu otot maka kemungkinan untuk cedera juga kecil. 

Menurut Wahyuni & Isnaini (2004), fleksibilitas tungkai sangat diperlukan oleh 

para atlit, karena seorang atlit seringkali harus bergerak mengubah arah dengan 

cepat dan lincah. 
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Di dunia olahraga banyak sekali atlit yang kurang memperhatikan 

fleksibilitas otot hamstring, mereka lebih banyak memperhatika otot quadriceps 

karena beranggapan otot quadriceps adalah komponen otot terbesar yang 

menggerakkan tungkai bawah. Atas dasar itu banyak sekali atlit futsal yang 

cidera otot hamstring dari pada otot lainya pada tungkai bawah. Prevalensi 

kejadian cedera otot hamstring menurut Arumugam et al (2012) beragam sesuai 

dengan cabang olahraganya, seperti kriket (11%), sepakbola (12%), atletik (8-

20%), sepakbola australian rules (8-14%), dan rugby (22%). 

Cedera tidak hanya bisa disembuhkan, tetapi juga bisa dicegah melalui 

tindakan preventif. Menjaga dan meningkatkan fleksibilitas otot hamstring 

adalah salah satu cara untuk mencegah cidera otot hamstring (Ferdian et al 

(2016). Banyak sekali cara dan instrumen untuk menjaga dan meningkatkan 

fleksibilitas otot hamstring, diantaranya adalah latihan nordic hamstring dan 

myofascial release. 

Latihan nordic hamstring adalah desain latihan pada otot hamstring 

dengan prinsip eksentrik, yaitu terjadinya peningkatan panjang dan ketegangan 

otot hamstring. Pada saat otot hamstring memanjang atau eksentrik maka otot 

menegang lebih kuat dari pada otot memendek atau konsentrik (Lorenz & 

Reiman, 2011). Menurut Ferdian et al (2016), latihan nordic hamstring dapat 

meningkatkan fleksibilitas atau panjang otot hamtring. 

Dengan model latihan yang sederhana, tidak membutuhkan waktu dan 

tempat yang luas,  banyak atlit futsal yang menggunakan jenis latihan ini, tidak 

hanya untuk meningkatakan kekuatan otot hamstring, tetapi juga untuk 

meningkatkan fleksibilitas otot hamstring (Ferdian et al, 2016). Selain latihan 
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nordic hamstring, meningkatakan fleksibilitas otot hamstring juga bisa 

menggunakan myofascial release. 

Myofascial release adalah teknik massage yang mengunakan tekanan yang 

lembut dalam penekanannya yang bertujuan untuk melepaskan perlengketan 

fascia yang disebabkan oleh kecelakaan, cedera, stres, aktifitas yang berulang 

dan luka parut (LeBauer et al, 2008). Myofascial release juga dapat 

mengambalikan panjang dan kesehatan jaringan ikat, tekanan pada myofascial 

release dapat menurunkan sensitivitas nyeri dan pada umumnya menggunakan 

tekanan yang lambat yang ditujukan pada jaringan  fascia (Ajimsha, 2011). 

Dari hasil studi pendahuluan menunjukkan dari total 37 pemain ACFC 

Jodipanes, peneliti mendapati hanya 2 pemain yang mengalami strain 

hamstring. Pemain yang mengalami strain hamstring mengeluhkan adanya rasa 

nyeri ketika bermain lama dan nyeri akan berkurang ketika istirahat. ACFC 

Jodipanes adalah klub futsal lokal malang yang sedang mengikuti MFL (Malang 

Futsal League) pada tahun ini. Untuk tetap bisa tampil maksimal, semua pemain 

harus bisa menjaga dan meningkatkan fleksibilitas otot hamstring. 

Berdasarkan pemaparan diatas, fisioterapi sebagai tenaga kerja kesehatan 

profesional mempunyai kemampuan untuk mencegah serta mengobati 

permasalahan gerak dan fungsi individu. Oleh sebab itu, peneliti ingin 

membuktikan perbandingan efektifitas latihan nordic hamstring dengan 

myofascial release terhadap peningkatan fleksibilitas otot hamstring  pemain 

futsal ACFC Jodipanes. 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah ada perbandingan efektivitas latihan nordic hamstring dengan 

myofascial release terhadap peningkatan fleksibilitas otot hamstring pemain 

futsal ACFC Jodipanes ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

  Mengetahui efektivitas latihan nordic hamstring dengan myofascial 

release terhadap peningkatan fleksibilitas otot hamstring pada pemain futsal 

ACFC Jodipanes. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifiksi pengaruh latihan nordic hamstring terhadap peningkatan 

fleksibilitas otot hamstring pemain ACFC Jodipanes. 

b. Mengidentifikasi pengaruh myofascial release  terhadap peningkatan 

fleksibilitas otot hamstring pemain ACFC Jodipanes. 

c.  Mengidentifikasi dan menganalisa perbandingan efektivitas antara latihan 

nordic hamstring dengan myofascial release terhadap peningkatan 

fleksibilitas otot hamstring pemain ACFC Jodipanes. 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat untuk peneliti 

Penelitian ini dihrapkan dapat mengembangkan wawasan peneliti 

dibidang olahraga dan musculoskeletal, khususnya tentang latihan nordic 

hamstring dan latihan myofascial release terhadap fleksibilitas otot hamstring 

pemain futsal yang kemudian dapat dijadikan salah satu sumber untuk 

melakukan penelitian selanjutnya. 
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     2.  Manfaat untuk institusi 

Memberikan masukan, informasi serta referensi bahan ajaran dalam 

mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam hal ini adalah mahasiswa 

program studi fisioterapi UMM. 

     3.  Manfaat untuk IPTEK Fisioterapi 

Menambah pengetahuan dan teknis pelaksanaa dalam memberikan desain 

latihan nordic hamstring dan myofascial release untuk meningkatkan fleksibiltas 

otot hamstring pada atlit futsal ACFC Jodipanes. 

E. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Ferdian et al (2016) yang berjudul 

“Efektifitas antara nordic hamstring exercise dengan prone hang exercise 

terhadap ekstensibilitas tightness hamstring”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menegetahui latihan yang lebih efektif antara nordic hamstring exercise 

dengan prone hang exercise terhadap ekstensibilitas tightness hamstring. Jenis 

penelitian ini dengan pra dan pasca penilaian dengan menggunakan sit and rech 

test box. Jumlah responden 18 orang mahasiswa yang memiliki tightness 

hamstring dan hasil yang diperoleh adalah pemberian nordic hamstring 

exercise lebih efektif dari pada prone hang exercise dengan p = 0,001 dimana 

p<a (0,05). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

penelitian ini menggunakan intervensi latihan nordic hamstring dan myofascial 

release untuk melihat  intervensi mana yang lebih efektif terhadap peningkatan 

fleksibilitas otot hamstring.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Meroni et al (2010) dengan judul “Comparison 

of active streching technique and static streching technique on hamstring 

flexibility”. Pada penelitian ini sampel dikelompokkan menjadi dua kelompok 
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perlakuan tanpa adanya kelompok kontrol, kelompok A diberi perlakuan active 

hamstring streching dan kelompok B static hamstring streching. Dalam 

penelitian tersebut dihasilkan kedua teknik streching dapat meningkatkan 

fleksibilitas pada hamstring, tetapi lebih disarankam mengggunakan active 

tehnique streching karena baik dilakukan sebelum melakukan aktifitas 

olahraga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

penelitian ini menggunakan intervensi latihan nordic hamstring dan myofascial 

release untuk melihat  intervensi mana yang lebih efektif terhadap peningkatan 

fleksibilitas otot hamstring.  

3.  Penelitian yang dilakukan oleh Gago et al (2013) yang berjudul “Peningkatan 

Fleksibilitas otot hamstring pada pemberian myofascial Release Dan Latihan 

Auto Streching Sama Dengan Latihan Streching Konvensional”. Pada 

penelitian ini sampel dibagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama diberi 

perlakuan myofscial release dan latihan auto streching, kelompok kedua diberi 

perlakuan streching konvensional dan masing kelompok terdiri dari 14 subjek. 

Penelitian ini dinilai menggunakan sit and rech test box. Hasil dari penelitian 

tersebut adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua 

kelompok dalam peningkatan fleksibilitas otot hamstring. Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan 

intervensi latihan nordic hamstring dan myofascial release untuk melihat  

intervensi mana yang lebih efektif terhadap peningkatan fleksibilitas otot 

hamstring.  

4.  Penelitian yang dilakukan oleh Nurmanto (2017) dengan judul ”Perbedaan 

Pengaruh Myofascial Reelease Technique Dan Roller Masaage Terhadap 

Peningkatan Fleksibilitas Otot Gastrocnemeus Klub Futsal Iguna Karang 
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Tengah”. Pada penelitian ini sampel berjumlah 20 orang dibagi menjadi dua 

kelompok, kelompok pertama diberi intervensi myofascial release technique 

dan kelompok kedua diberi intervensi roller massage. Peneliti menggunakan 

pre dan post untuk menilai dengan alat goneometer. Hasil dari penelitian ini 

adalah tidak ada pengaruh antara intervensi myofascial release technique dan 

intervensi roller massage terhadap peningktan fleksibilitas otot 

gastrocnemeus. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

penelitian ini menggunakan intervensi latihan nordic hamstring dan myofascial 

release untuk melihat  intervensi mana yang lebih efektif terhadap peningkatan 

fleksibilitas otot hamstring.  

5. Penelitian yang dilakukan oleh Eka (2017) dengan judul “Pengaruh 

Penambahan Active Isolated Streching Pada Contract Relax Streching 

Terhadap Peningkatan Fleksibilitas Otot Hamstring Pemain Futsal Universitas 

Aisyiyah Yogyakarta”. Pada penelitian ini sampel berjumlah 24 mahasiswa 

yang terbagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama diberi intervensi CRS, 

dan kelompok kedua diberi intervensi AIS. Hasil dari penelitian ini adalah 

adanya pengaruh penambahan latihan active isolated streching pada intervensi 

contract relax streching terhadap peningkatan fleksibilitas otot hamstring. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini 

menggunakan intervensi latihan nordic hamstring dan myofascial release 

untuk melihat  intervensi mana yang lebih efektif terhadap peningkatan 

fleksibilitas otot hamstring. 


