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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Futsal 

1.   Definisi 

Futsal merupakan salah satu olahraga yang model permainannya 

modifikasi dari olahraga sepakbola. Berebeda dengan sepakbola, futsal 

dimainkan hanya dengan beberapa orang dan ditempat atau lapangan yang 

relatif kecil dari pada olahraga sepakbola (Prakoso et al, 2013). Kata futsal 

sendiri berasal dari kata “fut” dan “sal”, kata “fut” berasal dari kata  futebol 

yang dalam bahas Spanyol dan Potugaal berarti sepakbola. Kata “sal” diambil 

dari kata salao yang berarti didalam ruangan (Putra, 2017). Pertama kali 

futsal diperkenalkan oleh FIFA pada tahun 1930. Juan Carlos Ceriani 

merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan sekaligus pencetus 

kompetisi futsal dikalangan anak usia remaja (Aswadi, 2015). 

Di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir futsal menjadi pemainan 

yang tidak asing dikalangan masyarakat. Luas lahan yang semakin berkurang 

menjadi salah satu penyebab futsal berkembang pesat di Indonesia, selain 

faktor dari sosial media. Futsal dimainkan dua tim, dan masing-masing tim 

beranggotakan lima orang dengan satunya penjaga gawang. Tujuan dari 

olahraga ini adalah mencatak gol sebanyak-banyaknya kegawang lawan 

untuk bisa memenangkan pertandingan. Waktu yang dibutuhkan dalam 

permainan futsal yaitu 20 menit (Prakoso et al, 2013). Futsal merupakan 

olahraga resmi yang disahkan oleh badan sepakbola seluruh dunia, 

Federation Internationale de Football Assosiation, serta aturan didalamnya 

mengadopsi dari perturan sepakbola (Prakoso et al, 2013).   
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Dalam permainan futsal, pemain futsal dituntut untuk bermainan 

dengan sirkulasi bola yang cepat baik menyerang dan bertahan. Pemain futsal 

harus memiliki ketahanan fisik, mental dan teknik bermain yang baik. Teknik 

dasar yang harus dikuasi para pemain futsal diantaranya passing, control, 

chipping, dribble dan shotting (Pamungkas, 2013). 

Dalam perkembangannya, lapangan futsal banyak mengalami 

perubahan dari aspek bahan yang didasari oleh aspek kenyamanan pemain 

dan tingkat kejadian cedera pemain. Pertama adalah lapangan futsal jenis 

vinyl, yaitu jenis lapangan yang bahannya terbuat dari bahan karet, kedua 

adalah lapangan futsal jenis parquette, yaitu lapangan futsal yang terbuat dari 

kayu yang biasa digunakan di gedung olahraga (GOR), yang ketiga lapangan 

futsal jenis rumput sintetis, jenis lapangan futsal ini biasanya diperuntukkan 

indor soccer, yaitu sepakbola didalam ruangan, dan jenis langan ini 

diperuntukkan untuk permainan futsal yang bersifat fun bukan prestasi, dan 

yang keempat adalah lapangan jenis semen, lapangan jenis ini banyak sekali 

ditemukan di Indoneisa, karena harganya yang terjangkau (Prakoso et al, 

2013).   

2.  Cedera dalam futsal 

Olahraga dan cedera merupakan dua komponen yang tidak bisa 

dipisahkan. Cedera merupakan insiden yang sangat tidak diinginkan oleh 

semua atlit, terlebih atlit futsal karena tidak hanya berdampak pada masalah 

fisik dan psikis, tetapi juga berdampak terhadap karir dan prestasi seorang 

atlit. Banyak peneliti yang mempelajari cedera dengan populasi yang 

berbeda-beda, mulai dari pemain tingkat SMA hingga pemain profesional. 
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Secara umum, Menurut Chussurur (2015) dalam dunia olahraga 

terkhusus futsal, cedera dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu: 

      1. Cedera tingkat 1 (ringan), pada cedera ini pemain tidak mengalami 

permasalahan yang serius, namun dapat mengganggu cosmeticam pemain, 

seperti bengkak, luka lecet dan sprain level 1. 

2. Cedera tingkat 2 (sedang), pada tingkat 2 ini kerusakan jaringan lebih 

terlihat, permasalahan yang terjadi dapat berdampak pada performa atlit saat 

bermain. Contoh cidera pada tingkat 2 ini adalah sprain ligament dan strain 

muscle grade II. 

3.  Cedera tingkat 3 (berat), pada cedera tingkat 3 ini perlu adanya penanganan 

yang intensif dan mungkin perlu tindakan bedah. Cedera tingkat tiga ini 

dapat berdampak pada karir atlit. Contoh cedera pada tingkat 3 ini adalah 

sprain ligament dan strain muscle dengan grade diatas III, serta fracture  

Cedera yang sering terjadi pada pemain futsal tingkat SMA se-Jawa 

Tengah tahun 2013, yaitu cedera yang terjadi pada bagian kepala yaitu pada 

bagian mata 31,8%, cedera yang sering terjadi pada tubuh bagian atas yaitu 

pada daerah pergelangan tangan 33,3%, cedera yang sering terjadi pada tubuh 

bagian bawah yaitu pada daerah lutut 36%, dan cedera selanjutnya pada daerah 

pinggang 65,38%. Setelah dipresentasekan, cedera paling banyak terjadi pada 

anggota tubuh bagian bawah 47,18%, yaitu pada bagian lutut 36% (Eko, 2013). 

Cedera yang terjadi pada pemain sepakbola profesional laki-laki insidenya 

sangat tinggi. Pada pemain sepakbola laki-laki, luka-luka 965 insiden, cedera 

lutut 20%, sprain dan strain 20%, retrauma 15%, dan 67% untuk trauma dalam 

34 hari lama pengamatan. Pada pemain sepakbola profesionl perempuan, 

didapati insiden luka-luka sebesar 125, lutut 22%, sprain dan strain 32%, , 
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retrauma 16%, 73% truama dalam 21 hari masa pengamatan. Sedangkan pada 

pemain futsal laki-laki didapati angka 58 cedera, pada daerah pergelangan 

kaki38%, sprain dan strain 38%, retrauma 41%, trauma 27% dalam 

pengamatan selama 4 minggu (Hespen et al, 2011). 

B. Otot Hamstring 

1.   Anatomi dan biomekanik 

Hamstring adalah kelompok otot besar penyusun tubuh manusia yang 

melintang dari hip joint (sendi panggul) menuju knee joint (sendi lutut) yang 

berfungsi untuk menggerakkan anggota tubuh bagian bawah, baik berjalan 

maupun berlari (Nabil, 2017). Fungsi utama dari otot hamstring adalah 

gerakan fleksi knee joint, serta otot yang juga membantu gerakan ekstensi, 

internal rotasi dan eksternal rotasi dari hip joint (Putra, 2017). Otot hamstring 

merupakan grup otot yang merujuk pada tiga macam otot  penuyusun 

hamstring yang terletak dibagian paha belakang, yaitu otot biceps femoris, 

otot semitendinosus dan otot semimebranosus (Irfan, 2008). 

 

 
Gambar 2.1 Anatomi otot hamstting  

(Sumber :Sobotta, 2005). 
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a. Otot Biceps femoris 

Secara anatomi dan fungsi, otot biceps femoris mempunyai dua 

caput yaitu otot biceps femoris caput longum (BFCL) dan otot biceps 

femoris caput brevis (BFCB). Origo dari BFCL yaitu tuberositas ischii 

dan origo dari  BFCB yaitu  linea aspera sisi lateral. Kedua otot ini 

menyatu membentuk otot biceps femoris yang berinsersio pada caput 

fibule. Otot biceps femoris ini berfungsi pada gerakan fleksi atau menekuk 

serta rotasi lateral pada sendi lutut (Irfan, 2008). 

b. Otot semitendinosus 

Otot semitendinosus merupakan otot yang berasal dari tuberositas 

ischii yang berbentuk agak bulat dengan otot semimembranosus 

didepannya. Tendon otot semitendinosus terlihat lebih panjang pada 

bagian proximal. Fungsi dari otot semitendinosus ini adalah gerakan  

ekstensi pada sendi pnggul serta gerakan fleksi dan rotasi medial pada 

sendi lutut (Irfan, 2008). 

c. Otot Semimembranosus 

Otot Semimembranosus merupakan otot yang memiliki origo pada 

bagian tuberositas ischii dan berinsertio pada condylus medial tulang 

tibia. Lokasi insertio otot ini berada dibawah ligamentum collateral 

medial dan mengarah ketiga lokasi, yaitu sisi depan condylus medial 

tulang tibia, fascia poplitea dan bagian belakang capsule ligamentum 

popliteal oblique. Pembagian tiga lokasi tersebut dikenal dengan istilah 

pes anserinus profunda. Fungsi utama dari otot ini adalah gerakan ekstensi 

pada sendi panggul serta gerakan fleksi dan rotasi medial sendi lutut (Irfan, 

2008). 
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Otot hamstring merupakan grup otot yang bekerja pada dua sendi, 

yaitu sendi panggul dan sendi lutut. Pada umunya otot hamstring 

membantu pada pergerakan ekstensi sendi panggul, gerakan fleksi sendi 

lutut serta gerakan internal dan eksternal rotasi sendi lutut dengan posisi 

lutut sedikit fleksi. Menurut Putra (2017), secara fisiologi otot 

hamstring akan berkontraksi maksimal ketika sendi panggul melakukan 

gerakan fleksi maksimal dan sendi lutut melakukan gerakan ekstensi 

maksimal. Banyak atlit yang masih belum memperhatikan fleksibilitas otot 

hamstring, dalam bermain futsal otot hamstring akan memanjang 

maksimal disertai dengan gerakan kontraksi otot, hal demikian yang tidak 

dialami dalam aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, seseorang lebih besar 

beresiko cidera otot hamstring ketika kurang melakukan peregangan 

secara rutin (Talapalli & Sheth, 2014). 

2.      Cedera Otot Hamstring 

Arumugam et al (2012) mengatakan bahwa dalam dunia olahraga 

seorang atlit sering mengalami cedera otot hamstring, prevalensi kejadian 

cidera otot hamstring berfariasi sesuai dengan cabang olahraganya, seperti 

kriket (11%), sepakbola (12%), atletik (8-20%), sepakbola australian rules 

(8-14%), dan rugby (22%). Banyak faktor mempengaruhi terjadinya 

cedera otot hamstring, diantaranya adalah kurangnya warming up sebelum 

berolahraga, fatique pada otot hamstring, fase berjalan yang kurang tepat, 

faktor psikososial, jenis alas kaki, dan kurangnya fleksibilitas otot 

hamstrig (Sole, G et al, 2008).  

 Menurut wismanto (2011), cedera otot hamstring mempunyai tanda dan 

gejala sebagai berikut, 
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a.  Nyeri otot hamstring 

Nyeri pada otot hamstring merupakan tanda dari kerusakan otot 

hamstring. Nyeri timbul akibat perlawanan dari golgi tendon otot hmstring 

terhadap kurangnya fleksibilitas otot ketika otot hamstring dituntut bekerja 

dengan maksimal. 

 b.  Keterbatasan lingkup gerak sendi (LGS) 

Nyeri yang terjadi pada otot hamstring secara otomatis akan  

membatsi lingkup gerak sendi pada gerakan fleksi sendi lutut dan 

gerakan ekstensi sendi panggul. 

 c.  Menurunnya fleksibilitas otot hamstrsing  

Atlit yang mengalami cedera otot hamstring akan lebih banyak 

untuk mengistirahatkan ototnya, oleh karena itu otot hamstring akan 

lebih mudah menglami penurunan fleksibilitas jika otot hamstring  tidak 

pernah diaktivasi. 

 d.  Kelemahan otot hamstring 

Otot hamstring yang tidak pernah diaktivasi atau diulur akan 

mengalami penurunan massa pada otot hamstring, akibatnya kekuatan 

otot hamstring juga akan menurun. 

 e.  Gangguan postur 

Cedera yang terjadi pada otot hamstring selain berdampak pada 

LGS, fleksibilitas otot, dan kekuatan otot, cidera otot hamstring juga 

berdampak pada gangguan postur tubuh akibat dari kompensasi bagian 

tubuh yang lain. 
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C. Fleksibilitas 

1.   Definisi 

Fleksibilitas adalah kemampuan otot untuk mengulur dengan 

maksimal tanpa disertai rasa nyeri pada jaringan terkait. Menurut Carolyn 

& Colby (2007) dalam Putra (2017), fleksibilitas berkitan erat dengan 

penguluran musculotendinous yang baik. Dalam dunia olahraga, fleksibiltas 

menjadi salah satu komponen fisik yang diperlukan, terutam olahraga 

dengan gerakan cepat dan dinamis.  

Fleksibilitas otot hamstring menjadi bagian yang sangat penting 

ketika kita berolahraga yang banyak menggunakan anggota gerak bawah, 

salah satunya olahraga futsal. Fleksibilitas otot hamstring dikatakan baik 

apabila otot hamstring mampu berkontraksi memanjang dan memendek 

dengan optimal dalam lingkup gerak sendi (LGS) lutut dan panggul tanpa 

disertai rasa sakit atau gangguan apapun (Gago, 2012).  

Ada dua macam fleksibilitas Menurut Kisner & Colby (2007) dalam 

Putra (2017), yaitu fleksiilitas statis dan fleksibilitas dinamis. Fleksibiltas 

statis adalah kelentukan secara perlahan pada lingup gerak sendi sehingga 

terjadi rasa tidak nyaman pada posisi tubuh tidak berpindah. Sedangkan 

fleksibilitas dinamis adalah kelentukan yang mengembangkan pada 

lingkup gerak sendi  aktif melalui proses timbal balik, yang mana otot 

agonis akan memendek dan otot antagonis memanjang dan terdapat 

perpindahan posisi tubuh. 

2.      Faktor Yang Mempengaruhi Fleksibilitas 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi fleksibilitas, yaitu faktor 

dari dalam dan faktor dari luar.  
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Yang menjadi faktor dari dalam diantaranya anatomi (fleksibilitas 

pada ligkup gerak sendi bervriasi tergntung jenis sendi secara anatomis, 

pada sendi pada daerah bahu akan condong lebih fleksibel dari pada sendi 

dibagian leher), usia (secara umum semakin bertambahnya usia maka 

fleksibilitas akan berkurang, hal ini terjadi karena semakin bertambahnya 

usia elastisitas jaringan ikat musculotendineus akan berkurang), jenis 

kelamin (pada umumnya wanita memiliki fleksibilitas yang lebih baik dari 

pada lak-laki, dikarena perbedaan variasi dan struktur sendi yng dimiliki), 

berat badan (fleksibilitas akan terganggu pada seseorang yang mempunyai 

berat badan berlebih, hal ini terjadi karena massa tubuh yang berlebih 

dapat meningkatkan tahanan pergerakan dan penghambatan keluasan 

gerak dari sendi akibat kontak dengan bagian tubuh lain)  dan psikologi ( 

secara fisiologi orang yang mempunyai gejala stres atau gangguan 

psikologi lainnya akan mengalami gangguan fleksibilitas, hal ini terjadi 

karena gangguan metabolisme). Kisner & Colby (2007) dalam Alfian 

(2017). 

Sedangkan untuk faktor dari luar yang mempengruhi fleksibilitas 

dintaranya suhu lingkungan (fleksibilitas akan baik pada suhu lingkungan 

yang hangat), latihan fisik (latihan yang baik dan continou dapat 

meningkatkan fleksibiltas), dan pakaian serta aksessoris yang dipakai 

dapat berpengaruh terhadap fleksibilitas. Carolyn & Colby (2007) dalam 

Nabil (2017). 

3.      Manfaat Fleksibilitas Musculotendinosus 

Fleksibilitas tidak hanya berkaitan dengan olahraga, aktivitas sehari-

haripun membutuhkan fleksibilitas yang baik. Hal ini sesuai dengan 
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pendapat Place (2013) bahwa fleksibilitas yang baik akan mempermudah 

aktivitas sehari-hari seperti mengangkat barang, melompat dan berjalan. 

Latihan fleksibilitas yang teratur dapat meningkatkan suplai aliran 

darah kejaringan, hal ini dikarenakan vasodilatasi pembuluh darah yang 

akan menghantarkan nutrisi yang diperlukan oleh jaringan. Latihan 

fleksibilitas juga dapat meningkatkan produksi cairan sinovial sendi yang 

berperan untuk memfasilitasi kelancaran dalam pergerakan sendi. Selain 

itu, fleksibilitas otot yang baik dapat meningkatkan luas dari LGS yang 

dapat mengurangi resiko cidera pada otot tersebut. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Harsono (1988) dalam Putra (2017) bahwa resiko cidera otot 

akan berkurang pada otot yang memiliki fleksibilitas yang baik, sehingga 

dapat meningkatkan koordinasi, kelincahan, kecepatan dan memperbaiki 

posisi tubuh. 

4.      Alat Ukur Fleksibilitas Otot Hamstring 

Mengukur fleksibilitas otot hamtring dapat menggunakan sit and 

reach test, hal ini sesuai dengan pernyataan Wismanto (2011). Selain 

digunakan untuk mengukur fleksibilitas otot hamstring, Sit and reach test 

juga digunakan untuk mengukur fleksibilitas punggung bawah. Sit and 

reach test ini bentuknya kotak terbuat dari kayu, besi atau stenlis dengan 

tinggi 30 cm dari lantai, pada bagian atas Sit And Reach Test diletakkan 

alat ukur sepanjang 26 cm yang dilebihkan ke arah pemakai (Quinn, 2014). 

Selain menggunakan sit and reach test, untuk mengukur fleksibilitas otot 

hamstring juga bisa menggunakan metode back saver sit and reach. 

Sedikit berbeda dengan sit and reach test, aplikasi dari back saver sit and 

reach ini hanya menggunakan satu tungkai, tungkai satunya ditekuk dan 
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bagian dorsal ankle menyentuh lantai (The Cooper Institute 2007 dalam 

Putra 2017). Hasil pengukuran kedua alat diatas sama-sama objektif untuk 

mengukur fleksibilitas otot hamstring. 

     5.       Prosedur Penggunaan Sit and Reach Test 

Dengan pengaplikasian yang benar, maka hasil pengukurang 

fleksibilitas otot hamstring  dengan sit and reach test dapat bernilai 

objektif. Berikut adalah prosedur penggunaan sit and reach test menurut 

Minarro et al (2009), 

   a. Minta pasien duduk tegak dengan kedua tungkai lurus tanpa alas kaki, 

kemudian kedua kaki rapat dengan box sit and reach. 

   b. Minta pasien untuk mengangkat kedua lengannya sampai membentuk 

sudut 90 derajad, kemudian intruksikan pasien untuk membungkuk 

sehingga kedua jari tangan bergeser diatas garis skala sit and reach test. 

Dari posisi tersebut, ujung jari pasien akan menunjukkan hasil 

fleksibilitas otot hamstring. 

                            
                   Gambar 2.5 posisi sit and reach test 

                    (Sumber: Kawano et al, 2010). 
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Tabel 2.2 Tabel Pengukuran Sit and Reach Test  

Usia (tahun) 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 >41 >38 >41 >35 >38 >35 >39 

Above Avg 34-

38 

38-

42 

34-

40 

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 <23 <28 <24 <27 <22 <26 <17 <24 <15 <24 

(Sumber: Panteleimon et al, 2010). 

 

D. Myofascial Release 

1.   Definisi 

Myofascial release (MFR) merupakan salah satu aplikasi manual 

teknik dari masaage yang bertujuan untuk menghancurkan perlengketan 

pada fascia (Whisler, 2012). Fascia merupakan struktur jaringan berupa 

serat yang membungkus otot dan menghubungkan ke jaringan lainnya 

dalam tubuh manusia (Neckman, 2008). Fascia terletak dibawah kulit 

memiliki warna putih dan dapat meregang serta menyusut mengikuti 

kontraksi dan relaksasi otot. Salah satu funsgi dari fascia adalah untuk 

mentransmisikan kekuatan dan peregangan otot.  

Konsep dasar MFR adalah untuk mengurangi hambatan akibat 

perlengketan pada jarngan fascia. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dhilon 

& Shivali (2015) MFR merupkan teknik manual yang diaplikasikan untuk 

mengurangi bahkan menghilangkan tekanan pada fibrosa dan jaringan 

ikat, sehingga dapat melepas adesi dan elongasi pada struktur fascia. MFR 

ditujukan pada situasi akibat kebiasaan postur yang kurang baik, 

kurangnya bergerak, injury yang tidak mejalani fase rehabilitasi. Situasi 
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tersebut dapat menyebabkan kekakuan bahkan pemendekan pada otot serta 

adesi pada struktur fascia. Sifat dari fascia yaitu pasif pada jaringan tubuh, 

adanya adesi menyebabkan fascia tidak dapat berfungsi secara normal 

akibat perlengketan pada struktur fascia (Riggs dan Grant, 2009).  

MFR ini diaplikasikan tidak perlu membutuhkan tenaga yang 

banyak, hanya perlu menggunakan berat tubuh seorang praktisi melalui 

ibu jari, kepalan tangan atau elbow (siku) yang ditujukan pada otot yang 

akan direlease. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika ingin 

mengaplikasikan MFR menurut Mock (2005), pertama hindari area yang 

mengalami inflamasi sebagai area release. Kedua, berikan selang hari 

dalam mengaplikasikan MFR, hal ini bertujuan agar dapat mengalami 

perbaikan jaringan. Ketiga, praktisi memperhatikan tekanan dan arah 

release, arah release searah dengan vena yaitu menuju jantung. Keempat, 

menggunakan gel pada saat mengaplikasikan MFR dengan tujuan untuk 

mengurasi resiko sakit. Kelima, aplikasikan MFR dengan dosis 3-5 kali 

pengulangan. Keenam, praktisi memperhatikan indikasi dan 

kontraindikasi dari MFR. 

 2.    Indikasi Dan Kontraindikasi Myofascial Release 

Indikasi MFR merupakan suatu kondisi yang bisa diaplikasikan 

MFR. Sedangkan kontraindikasi MFR merupakan suatu kondisi yang tidak  

boleh diaplikasikan MFR. Adapun indikasi dan kontraindikasi MFR 

menurut Riggs & Grant (2008) sebagai berikut. 
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Tabel 2.1 indikasi dan kontraindikasi MFR 

Indikasi Kontraindikasi 

Ketegangan otot Inflamasi akut 

Fibromialgia  Pasien menjalani pengobatan 

antikoagulan 

Nyeri akibat kasus facitis Infeksi pada jaringn kulit (selulitis) 

Nyeri pada leher Patah tulang 

Nyeri punggung bawah Varises  

 Riwayat sock cardiac 

 Gangguan sensibilitas 

 Rhematoid arthritis 

(Sumber: Riggs dan Grant, 2008) 

    3.     Tujuan Utama Myofascial Release 

Kurangnya bergerak, cidera yang tidak menjalani fase rehabilitasi, dan 

buruknya postur dapat menyebabkan permasalah pada fascia, yaitu pembatasan 

gerak dari fascia atau hilangnya fleksibilitas pada struktur myofscia. Menurut 

Patel et al (2016) tekanan pada teknik MFR mengkibatkan peregangan pada 

struktur fascia, memperluas LGS, meningkatkan produksi cairan sehingga 

dapat menghilangkan adesi pada struktur fascia. MFR juga dapat menurunkan 

spasme atau ketegangan otot, hal ini sesuai dengan pendapat Minasni (2009) 

bahwa pada teknik MFR terdapat stimulan intrafascial mechanoreceptors yang 

sinyalnya dihantarkan ke otak melalui saraf aferen yang nantinya akan 

didistribusikan ke otot melalui saraf eferen yang hasilnya berupa penurunan 

tonus otot dan vasodilatasi pembuluh darah.  

 4.     Teknik Myofascial Release  

Teradapat beberapa teknik dalam mengaplikasikan MFR, berikut 

beberapa teknik MFR menurut Houglum (2010). 
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a.    General Guidelines 

General Guidelines merupakan teknik pada MFR yang menggunakan 

satu tangan untuk melakukan rilis yang tekanannya disesuaikan dan tangan 

lainnya sebagai fiksasi atau stabilisasi pada daerah lain. Praktisi bisa 

menggunakan kepalan tangan, jepol tangan atau elbow (siku) sebagai 

penekanan pada area treatmen. Media tubuh digunakan untuk merilis 

disesuikan dengan area treatmen. 

     b.   J Stroke 

J-Stroke merupakan teknik MFR yang langsung diaplikasikan pada 

daerah yang mengalami masalah seperti spasm otot. Biasanya teknik ini 

membentuk seperti huruf J yang langsung ditujukan pada otot fascia terkait. 

Penggunaa teknik ini memeiliki efek peregangan multidirectional. 

   c.   Ocillation 

Teknik ocillation dapat digunakan ketika permasalahan sesuai dengan 

indikasi dari MFR. Teknik ini diaplikasikan dengan cara maju dan mundur 

secara ritmik tanpa melepas kontak dengan myofascia yang bermasalah. 

Penerapannya sendiri dapat menggunakan jari atau telapak tangan yang 

dissesuaikan dengan luas area tritmen.  

     d.    Wringing 

Wringing merupakan teknik yang langsung merujuk pada peregangan 

efektif myofascia. Teknik wringing menggunakan dua tangan dalam 

menerapkannya. Kedua tangan ditempatkan pada pangkal dan ujung otot 

yang dilakukan dengan cara diputar dan diremas dengan tekanan yang 
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disesuaikan. Selain menggunakan telapak tangan, teknik wringing ini juga 

bisa menggunakan jari-jari tangan sesuai dengan luas area tritmen. 

     e.    Stripping 

Teknik Stripping  ditujukan pada jaringan myofascia yang sifaatnya 

profunda atau dalam. Teknik ini digunakan dengan cara penekannya lambat, 

konsisten dan maksimal karena ditujukan pada jaringan yang dalam. Teknik 

ini bisa diterapkan menggunkan elbow untuk area yang luas atau 

menggunakan bantalan jari untuk area yang kecil. Berikan toleransi pada 

pasien, karena teknik ini sedikit menimbulkan rasa kurang nyaman yang 

nantinya akan efektif untuk melepas adesi pada struktur myofascia. 

E. Nordic Hamstring 

1.   Definisi 

Nordic hamstring merupakan latihan yang memiliki konsep eksentrik 

otot, yaitu memanjang dan bertambahnya ketegangan otot hamstring. Pada 

latihan nordic hamstring, otot hamstring merupakan otot antagonis dari otot 

paha bagian depan yaitu otot quadricep. Pada latihan nordic hamstring, otot 

hamstring menegang maksimal pada kondisi otot eksentrik dari pada otot 

konsentrik. Perlambatan otot terjadi dikarenakan konsumsi oksigen yang 

sedikit pada gerakan eksentrik ini, namun gerakan eksentrik pada latihan 

nordic hamstring menghasilkan gaya yang besar, hal ini dikarenakan 

melawan gaya gravitasi dengan menggunakan massa tubuh sehingga terjadi 

pemanjangan otot yang nantinya lingkup gerak sendi akan bertambah 

(Lorenz, 2011).  
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Otot hamstring yang dilatih secara kontinyu dapat meningktakan 

fleksibilitas otot hamstring. Hal ini sesuai dengan pendapat Waseem et al 

(2009), latihan nordic hamstring dapat meningkatkan fleksibilitas atau 

panjang otot hamtring. Selain menambah fleksibilitas otot hamstring, 

latihan nordic hamstring juga dapat meningkatkan kekuatan otot hamstring 

(Ferdian et al, 2016). Latihan strenght atau penguatan otot hamstring 

menggunakan latihan nordic hamstring lebih efektif ditujukan pada otot 

hamstring yang mengalami patologi atau permasalahan. 

2.   Fisiologis Meningkatnya Fleksibilitas Otot Dengan Latihan Nordic 

Hamstring 

Latihan nordic hamstring merupakan latihan yang menggunakan 

konsep eksentrik pada otot hamstring. Secara fisiologis ketika 

mengaplikasikan latihan nordic, respon serabut otot akan terulur secara 

maksimal. Stimulus dari golgi tendon menyebabkan tendon otot hamstring 

juga ikut memanjang, sehingga otot hamstring akan mengulur secara 

optimal karena tidak ada tahanan dari otot agonisnya, yaitu otot quadriceps 

(Nabil, 2017). konsumsi oksigen yang sedikit pada gerakan eksentrik ini, 

namun gerakan eksentrik pada latihan nordic hamstring menghasilkan 

gaya yang beasar, hal ini dikarenakan melawan gaya gravitasi dengan 

menggunakan massa tubuh sehingga terjadi pemanjangan otot yang 

nantinya lingkup gerak sendi akan bertambah (Lorenz, 2011). 
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3.      Prosedur Latihan Nordic Hamstring  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sayers A, et all (2008), latihan 

nordic hamstring  merupakan latihan yang membutuhkan bantuan 

fisioterapis lain agar latihan nordic hamstring bisa optimal. Berikut teknik 

latihan nordic hamstring yang dikemukakan oleh (Sayers A, et al, 2008).  

  a. Jadikan lutut atlit sebagai tumpuan tubuhnya dengan cara posisi 

kneeling. Posisi tubuh atlit tegak dengan lutut atlit fleksi atau ditekuk 

90 derajat serta pandangan lurus kedepan. Fisioterapis memfikasasi 

ankle yang sudah  menempel ke lantai.   

 

Gambar 2.2 posisi awal Nordic Hamstring (Data primer, 2018) 

 

b. Kemudian dari posisi kneeling, intruksikan atlit untuk menjatuhkan 

tubuhnya dan menahannya sebisa mungkin dengan kedua hamstringnya. 

Sembari menjatuhkan tubuhnya, intruksikan atlit untuk 

mengkontraksikan otot perutnya agar tidak terjadi posisi khyposis atau 

bungkuk.   
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Gambar 2.3 posisi kedua Nordic Hamstring (Data primer, 2018). 

 

c. Diakhir gerakan, atlit mempersiapkan tangannya untuk menyangga ketika 

jatuh dan membiarkan dadanya menyentuh lantai.  

 

Gambar 2.4 Posisi Akhir Nordic Hamstring (Data Primer, 2018). 
 


