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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Futsal 

Futsal berasal dari bahasa Spanyol yang terdiri dari kata kata futbol yang 

artinya permainan sepakbola dan sala yang artinya dalam ruangan. Sehingga futsal 

merupakan permainan sepak bola di dalam ruangan (Murhananto, 2008). Futsal 

merupakan permainan yang dilakukan dengan cara menendang bola, dengan tujuan 

untuk memasukkan bola ke gawang lawan dan menjaga gawang tersebut, agar tidak 

kemasukan bola. Saat bermain bola, setiap pemain diizinkan memakai semua anggota 

badan kecuali tangan dan lengan. Hanya kiper yang diizinkan memainkan bola 

dengan kaki dan tangan (Wigianto, 2009). Program latihan yang baik akan 

mencerminkan kemampuan pemain dalam bertanding. Seorang pemain futsal harus 

mampu menunjukkan kekuatan, kecepatan dan daya tahan selama 40 menit bermain 

(Huldani, 2008). 

Komponen terpenting pada olahraga futsal dibutuhkan daya tahan atau kondisi 

fisik yang sangat baik antara lain : 

1. Daya tahan 

Daya tahan merupakan kondisi tubuh yang bisa bekerja untuk waktu lama, 

tanpa terjadi kelelahan yang berlebih sesudah mengakhiri pekerjaan (Harsono, 

1998).  

2. Kekuatan 

Menurut Widiastuti (2015), "kekuatan otot merupakan kemampuan otot untuk 

melakukan satu kontraksi penuh untuk melawan tahanan atau beban." Giriwijoyo & 
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Sidik (2012) kekuatan otot ditentukan oleh kualitas otot yang secara fisiologis berfungsi 

untuk melakukan kontraksi otot. Kualitas otot dipengaruhi oleh efisiensi kontraksi otot, 

jenis otot, karakteristik kontraksi otot, ukuran otot, dan kelelahan otot (Gayton & Hall, 

1997). 

3. Kecepatan 

Kecepatan merupakan kemampuan untuk melakukan gerakan secara 

berturut-turut dalam waktu singkat, atau kemampuan untuk menempuh suatu 

jarak dalam waktu yang singkat (Widiastuti, 2015). 

4. Koordinasi 

Koordinasi merupakan komponen yang sangat penting dalam kontrol 

gerak yang efektif dan efisien, sebagaimana dinyatakan oleh Hariono (2006) 

koordinasi yang terdiri dari perpaduan kinerja kualitaas otot, tulang, dan 

persendian dalam menghasilkan satu gerakan yang dipengaruhi oleh komponen 

gerak yang berwujud energi, kontraksi otot, syaraf, tulang, dan persendian. 

Koordinasi otot yang dikeluarkan oleh sistem saraf yang berfungsi untuk 

menghantarkan rangsangan (Giriwijoyo & Didik, 2012). 

5. Fleksibilitas 

Fleksibilitas adalah komponen terpenting untuk mengerjakan kegiatan, 

juga bermanfaat untuk menurunkan risiko cedera. Fleksibilitas meliputi dua hal, 

yaitu fleksibilitas yang berkaitan dengan tulang dan sendi juga fleksibilitas yang 

berkaitan dengan elastisitas otot, tendon, dan ligamen (Hariono, 2006). 

6.   Daya Ledak 

Daya ledak adalah komponen fisik yang terbentuk dari beberapa 

komponen utama seperti di atas. Daya ledak ialah kemampuan otot untuk 
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menangani resistensi beban dengan kecepatan tinggi dalam satu gerakan 

(Nugroho, 2011). 

7.    Kelincahan 

Kelincahan adalah kemampuan tubuh untuk mengubah arah dengan cepat 

dan tepat. Menurut Surohudin & Widodo (2013), "kelincahan adalah 

kemampuan untuk mengubah arah dan posisi tubuh dengan cepat dalam posisi 

yang bergerak dengan menjaga keseimbangan dan koordinasi yang baik". 

Penampilan atlet dalam kompetisi sehingga mencapai prestasi yang baik 

merupakan perpaduan berbagai faktor, diantaranya faktor fisik, teknik dan latihan. 

Salah satu faktor fisik seorang atlet yaitu kekuatan otot.  

B. Kelelahan (physical fatigue) 

1. Definisi 

Kelelahan adalah istilah yang umumnya digunakan untuk menggambarkan 

penurunan dalam kinerja otot dengan upaya berkelanjutan disertai dengan sensasi 

kelelahan umum (Wimore, 2008). kelelahan otot merupakan suatu kondisi yang 

terjadi akibat dari pemendekan dan pemanjangan otot yang kuat dan dalam jangka 

waktu yang lama, sehingga menyebabkan otot tidak dapat berkontraksi dalam 

durasi tertentu (Prawira, 2010). 

 Banyak olahraga melibatkan kinerja berulang, di mana kemampuan untuk 

pulih dengan cepat dari efek kelelahan adalah sangat penting (Hanley, 2003). 

Beberapa penelitian telah dilakukan membandingkan berbagai protokol pemulihan 

apakah itu pijat, perendaman air atau pemulihan pasif. (Coffey et al, 2004; 

Hemmings B, 2000; Lane et al, 2004; Sanders, 1996). Teknik pemulihan yang 
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paling umum digunakan adalah perendaman air dingin, ini diverifikasi oleh Van 

Week dan Lambert, (2008) melakukan penelitian tentang protokol pemulihan di 

Afrika Selatan dan menemukan bahwa perendaman air dingin adalah teknik 

pemulihan yang paling umum dilakukan. pada 83%. 

2. Etiologi 

Etiologi atau penyebab kelelahan otot ialah sangat penting untuk diketahui, 

karena dapat mengakibatkan kerusakan didalam otot dan kinerja pada seluruh 

tubuh, dapat menyebabkan kegagalan pernafasan dan kematian. Faktor-faktor 

yang menyebabkan kelelahan otot masih kontroversial, seperti kondisi kebugaran, 

status makanan, komposisi jenis fiber dan intensitas atau durasi latihan dapat 

mempengaruhi seluruh proses, misalnya faktor penyebab kelelahan saat berlatih 

dengan porsi latihan yang tinggi berbeda dengan kelelahan yang dikarenakan oleh 

kegiatan yang berlebih (Allen et al, 1995). 

3. Mekanisme Kelelahan 

Kegiatan olahraga anaerob akan menaikkan konsentrasi asam laktat didalam 

sel otot. Menaiknya jumlah asam laktat mengakibatkan penurunan pH dari sel, 

menurunnya pH akan menyebabkan menurunnya kecepatan reaksi, menurunkan 

metabolisme dan produksi ATP, sehingga terjadi kelelahan otot (Parwata, 2015) 

dan menyebabkan penurunan kekuatan dan kecepatan kontraksi atau gerakan otot 

(Simon, 2017). 

C. Recovery 

Aktivitas fisik dengan porsi latihan yang tinggi dan dilakukan terus menerus bisa 

menyebabkan kelelahan fisik dan stres. Recovery atau fase pemulihan diperlukan 

untuk membantu tubuh beradaptasi terhadap stres, meningkatkan kualitas fisik dan 
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psikologis sekaligus mengurangi risiko terjadinya cidera. Fase pemulihan bagi atlet 

sangat penting dilakukan selama latihan dan kompetisi. Pemulihan (recovery) 

merupakan proses pemulihan otot dan bagian tubuh lainnya untuk kondisi sebelum 

latihan fisik. Selama pemulihan (termasuk pengisian cadangan energi yang habis dan 

perubahan asam laktat yang dikumpulkan selama latihan fisik) membutuhkan energi 

dalam bentuk ATP (Fox, Bower & Foss, 1993). Dalam latihan terutama pertandingan 

(turnamen) faktor pemulihan memegang peranan yang sangat penting. 

Menurut Costill et al (1973), pemulihan adalah faktor yang kritis dalam 

olahraga. Karena itu pelatih harus bisa mengembangkan peluang pemulihan dalam 

waktu berlatih. Prinsip pemulihan perlu dirasa sama pentingnya dengan prinsip 

melebihi batas (overload). Pengembangan atlet tergantung pada penyediaan istirahat 

yang cukup setelah latihan agar hasil latihan dapat diistirahatkan. Salah satu alasan 

pemulihan jangka panjang adalah Akumulasi asam laktat didalam otot dan darah. 

Prinsip pemulihan (recovery) perlu dirasa sama pentingnya dengan prinsip overload. 

Perkembangan atlet tergantung pada pemberian istirahat yang cukup seusai latihan, 

agar efek latihan dapat diistirahatkan. Salah satu penyebab pemulihan yang lama 

adalah akumulasi asam laktat di otot dan darah. Di dalam tubuh dapat menoleransi 

keberadaan asam laktat dalam darah. Tetapi hanya sampai batas tertentu, maka dari 

itu dalam olahraga yang membutuhkan keterampilan tinggi, tidak boleh mendapatkan 

akumulasi asam laktat yang tinggi. 

D. Kekuatan otot 

1. Definisi 

Widiastuti (2015) mengatakan bahwa, ”kekuatan otot merupakan kemampuan 

otot atau sekelompok otot untuk sekali kontraksi maksimum dan mampu melawan 
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tahanan atau beban”. Kekuatan dipengaruhi oleh kualitas otot seperti yang dikatakan 

oleh Giriwijoyo & Didik (2012). Menurut Anggoro (2015), kekuatan otot adalah 

kemampuan untuk menghasilkan tegangan dan resultan gaya berdasarkan permintaan 

didalam otot. Jika kekuatan otot berkurang, maka power dan agility juga akan 

menurun. Semakin kuat otot dan jaringan, maka akan terhindar dari cidera dan tubuh 

akan mampu mengatasi beban pada saat terjadi pertandingan. Sehingga atlet akan 

lebih cekatan saat melakukan gerakan yang diperlukan dalam cabang olahraga. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan otot : 

a. Faktor individu : 

1) Jenis kelamin 

Sampai dengan masa remaja, laki-laki lebih kuat dibanding dengan 

perempuan, berat badan dan masa otot hampir sama. Usia dewasa pria 50% 

lebih kuat dibanding wanita. Perbedaan kekuatan otot laki-laki dan perempuan 

disebabkan oleh adanya perbedaan ukuran baik dalam jumlah serabut otot 

maupun proposinya dalam tubuh. Laki-laki umumnya memiliki jaringan otot 

yang lebih dari perempuan. Kadar hormon androgen pada pria lebih besar 

daripada perempuan. Hormon inilah sebagai salah satu penyebab hipertropi otot 

yang pada akhirnya meningkatkan kekuatan otot (Brooks, 1984). 

2) Umur 

Terjadi peningkatan kekuatan otot laki-laki dan perempuan sampai umur 

12 tahun. Sampai umur pubertas perempuan masih dapat terjadi peningkatan 

walaupun lebih kecil disbanding laki-laki. Kekuatan maksimal laki-laki dan 

perempuan dicapai pada umur 25 tahun, dan kemudian terjadi penurunan (pusat 

pengembangan kualitas jasmani, 2000). Secara alami akan terjadi penurunan 
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kekuatan otot sekitar 30% antara usia 20 sampai 75 tahun. Laki-laki usia 50 

tahun akan kehilangan 1/3 masa ototnya (Roger and Evan, 1993). 

Bertambahnya usia dihubungkan dengan penurunan masa otot dan kekuatan 

otot, namun dengan nutrisi dan latihan olahraga yang tepat dapat 

memperlambar progresif penurunan masa dan kekuatan otot serta memperbaiki 

kualitas hidup (Haub, et al, 2002). 

3) Genetik 

Genetik memberi kontribusi terhadap banyaknya serat otot. Terdapat dua 

jenis serabut otot yaitu slow twitch dan fast twitch. Serat slow twitch paling baik 

digunakan untuk jantung (aerobic) kegiatan, fast twitch digunakan untuk 

kegiatan anaerobic, menghasilkan kekuatan lebih besar untuk jangka waktu 

singkat, seperti pada cabang angkat besi. Baik laki-laki ataupun perempuan 

mempunyai kombinasi yang sama dari kedua jenis otot tersebut. Namun 

beberapa orang secara genetika mempunyai serat otot slow twitch lebih banyak 

sehingga akan meningkatkan kinerja dalam olahraga/latihan, misal pelari jarak 

jauh (Chad, 2010). 

b. Latihan Olahraga 

Latihan olahraga adalah proses yang sangat berguna untuk pengembangan 

olahraga yang kompleks menggunakan metode latihan, sesuai dengan maksud dan 

tujuan. Misalnya, untuk meningkatkan kekuatan otot, maka harus diberikan latihan 

kekuatan otot (Furqon, 1995). Tujuan latihan adalah untuk meningkatkan respon 

dan proses pemulihan dari suatu stimulus. Latihan olahraga akan meningkatkan 

ukuran otot. Ukuran serabut otot akan memengaruhi kekuatan otot. Semakin besar 

serat otot, semakin besar kekuatan yang mereka hasilkan. Beberapa penelitian 
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menyarankan bahwa latihan olahraga meningkatkan jumlah serat otot melalui 

proses pemecahan serat otot. Namun, ahli fisiologi mengatakan bahwa ekspansi 

otot disebabkan oleh peningkatan serat otot setelah berlatih yang disebut hipertrofi 

(Muhibbi, 2012). 

c. Asupan makanan 

Asupan makanan terutama protein sangat mempengaruhi massa otot, 

protein ialah salah satu bahan pokok pada sintesis protein otot. Besar kecilnya 

penampang otot atau serat otot pada akhirnya akan berdampak pada kekuatan otot, 

terutama bila diimbangi dengan latihan olahraga teratur. Tujuan peningkatan 

massa otot sangan bervariasi tergantung dari populasi yang terkait. Misal atlet dan 

binaragawan keinginan untuk meningkatkan massa otot dan kekuatan untuk alasan 

kompetitif. Asupan makan dan latihan olahraga berpengaruh pada massa otot 

melalui perubahan sintesis dan pemecahan protein. Asupan protein akan 

mengakibatkan meningkatnya keseimbangan protein kearah positif, 

keseimbangan protein akan menjadi semakin ke arah positif bila dilakukan 

kombinasi antara latihan olahraga terprogram dan perbaikan asupan makanan 

terutama protein. Meningkatnya sintesis protein secara perlahan akan 

mengakibatkan hipertrofi pada otot, yang akan mempengaruhi kekuatan otot 

(Rasmussen, 2000; Philip, et al, 2005). 

d. Suplemen Olahraga 

Beberapa suplemen yang bermanfaat diperlukan untuk meningkatkan massa 

otot dan kekuatan otot. Salah satu upaya adalah tim atletik untuk meningkatkan 

massa otot dengan tambahan kalori. Terdapat beberapa suplemen yang dikonsumsi 

atlet dengan tujuan meningkatkan masa otot dan kekuatan otot. Salah satu upaya 
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yang dilakukan atlet untuk meningkatkan massa otot yaitu dengan extra kalori. 

Diet tinggi kalori dapat dengan mengkonsumsi extra kalori atau suplemen Weight 

Gain Powders, dengan penambahan 500-1000 kalori dalam sehari akan 

meningkatkan berat badan, dimanan 30-50% adalah peningkatan massa otot 

sedangkan sisanya adalah peningkatan lemak (Muhibbi, 2012). 

e. Kesehatan muskuloskeletal 

Kesehatan musculoskeletal terkait dengan kondisi otot, sendi dan tulang 

atlet. Adanya kelainan otot oleh karena genetika, penyakit ataupun trauma otot 

dapat mempengauhi kekuatan otot. Demikian juga kesehatan tulang, terdapatnya 

kelainan bentuk tulang, penyakit sendi, penyakit tulang dan trauma akan 

mempengaruhi secara langsung terhadap proses latihan olahraga yang pada 

akhirnya terjadi penurunan kekuatan otot (Muhibbi, 2012). 

3. Manfaat Kekuatan Otot 

Beberapa manfaat dari melatih kekuatan otot menurut Wasisto (2016) antara lain: 

a. Melatih kekuatan dan daya tahan dapat menperbanyak kekuatan dalam kegiatan, 

Secara umum, dengan tingkat kekuatan otot sedikit akan gampang merasakan 

lelah saat beraktifitas, 

b. Menghindari dari cidera, karena melatih kekuatan dan daya tahan otot dapat 

membuat sel tendon, ligamen dan tulang rawan lebih kuat untuk mencegah 

cedera, 

c. Mengurangi kadar lemak didalam tubuh 

d. mencegah degenerasi otot, 

e. Menaikkan kualitas hidup karena dapat menambah energi, mennghindari cedera, 

dan lebih mudah melakukan kegiatan sehari-hari. 
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E. Contrast Bath 

1. Definisi 

Contrast bath merupakan taktik yang digunakan sebagian jenis olahraga 

untuk mendukung proses recovery. Sebagai seorang atlet berusaha untuk 

meningkatkan performa bersaingnya dengan potensi penuh serta tingkat beban, 

tekanan, dan waktu yang meningkat. Contrast bath merupakan salah satu jenis 

hidroterapi dengan cara menyelupkan bagian yang akan diterapi kedalam air hangat 

(40-41.1°C) dan dingin (10-15.5°C) secara berulang-ulang. Terapi ini berfungsi 

untuk menurunkan peradangan dan nyeri (French, et al, 2008). Contrast bath 

merupakan mode termal di mana bagian-bagian tubuh secara bergantian direndam 

dalam air panas dan air dingin dalam suhu, waktu dan durasi untuk mengurangi 

bengkak, kekakuan, dan rasa sakit secara terapeutik (Stanton et al, 2009).  

2. Efek Fisiologi 

Pergantian perendaman air hangat dan dngin menyebabkan vasokonstriksi 

dan vasodilatasi yang memfasilitasi aliran darah lokal, menambah elastisitas otot 

dan menurunkan kejang otot (Brukner, 2001). Perendaman contrast bath 

menimbulkan vasokontriksi dan vasodilatasi “Aksi pemompaan” sehingga 

menyebabkan peningkatan sirkulasi pembuluh darah yang akan mempengaruhi 

kelancaran suplai oksigen dalam sel dan mengalami elastisitas otot yang dapat 

membersihkan metabolik. Dari proses pembersihan metabolik akan didaur ulang 

dan menghasilkan asetil COA, dari asetil COA terbentuk sumber energi (ATP) 

yang dipergunakan untuk kekuatan otot (Norlinta, 2013). 
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Gambar : 2.1 Contrast Bath 

Sumber : Malta (2018) 

3. Indikasi 

Stimulan hemostasis (status pra-luka), menjaga regulasi edema seminim-

minimnya, mengurangi peradangan, nyeri, mengurangi kejang otot, menyebabkan 

relaksasi dari jaringan yang terluka, mengurangi kelelahan otot, dan mencegah 

pembengkakan. (Mustofa et al, 2016). Contrast bath juga dapat meningkatkan 

kekuatan otot, mengurangi nyeri otot, menyembuhkan kerusakan (Bieuzen et al, 

2013). 

4. Kontraindikasi 

Tidak boleh diberikan pada atlet yang mengalami cedera akut, gangguan 

sensasi saraf seperti penderita diabetes, tidak diperkenankan untuk wanita hamil. 

Menurut Sung E J, Tochira Y. (2000) kotraindikasi dari contrast Bath yaitu luka 

terbuka, luka infeksi. Hipertensi, diabetes melitus, epilepsy yang kurang terkontrol. 

5. Durasi, waktu, temperatur 

Menurut French et al (2008), temperatur air dingin (10-15,5°C) dan air hangat 

(40-41.1°C) secara bergantian dan berulang-ulang. Sedangkan menurut Brukner, 

(2001) perendaman dilakukan  dengan suhu 38ºC-15ºC dengan waktu 10 menit. 

Menurut table penelitian Petrofsky et al (2007), pada contrast bath dimulai dari 
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terapi hangat kemudian diakhiri terapi dingin dengan suhu air hangat 37,7°C 

dengan durasi 3 menit dan air dingin 15,5°C dengan durasi waktu 1 menit. Total 

durasi terapi 16 menit. 

F. Ice Bath 

1. Definisi 

Perendaman Ice Bath adalah taktik pemulihan yang terkenal  oleh atlet tetapi dalam 

penelitian sebelumnya mengatakan bahwa perendaman ice bath dapat menurunkan tingkat 

kelelahan dan memulihkan performa saat kompetisi sepak bola selama 4 hari (Rowwsell et 

al, 2013).  Ice bath merupakan perendaman dengan air dingin yang umumnya 

digunakan dalam pengobatan peradangan akut sebagai bagian dari rehabilitasi 

cedera jaringan lunak (Deal et al,2002 ; Cote et al, 1988).  

2. Efek fisiologi  

Menurut Elias et al (2012) bahwa ice bath dapat memulihkan kinerja fisik, 

meningkatkan kekuatan otot dan mengurangi nyeri otot. Menurut Nadler, (2004) 

perendaman ice bath dapat mengurangi aliran darah karena vasokonstriksi dan 

memulihkan kerja otot, perpindahan O2, mengurangi peradangan dan kejang otot. 

Secara fisiologis, metode ice bath menggunakan vasokonstriksi arteriolar dan venule 

secara lokal. Vasokonstriksi ini disebabkan oleh tindakan refleks otot polos yang 

dihasilkan dari stimulasi sistem saraf otonom dan pelepasan epinehrin dan 

norepinefrin. Namun, perendaman es diberikan selama 15-30 menit, akan 

menimbulkan fase vasodilatasi intermiten terjadi selama 4-6 menit. Periode ini 

dikenal sebagai respon hunting yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan 

(Arovah, 2010). Dalam kondisi dingin, hipotalamus mengatur otot rangka akibat 

vasokonstriksi aktif. Ini akan menyebabkan seseorang bergidik dan meningkatkan 
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suhu tubuh. Pada saat yang sama, kelenjar adrenalin akan mengeluarkan adrenalin 

dan nonadrenalin, sementara tiroid akan mengeluarkan hormon tiroksin, semua 

hormon ini bertujuan untuk meningkatkan suhu tubuh dengan meningkatkan 

metabolisme tubuh. Peningkatan suhu dalam tubuh membuat sirkulasi darah lancar 

sehingga pasokan glukosa dan oksigen di otot terpenuhi untuk proses energi, sehingga 

akan membantu proses pemulihan kelelahan otot yang akan berdampak pada 

kekuatan otot setelah bertanding (Rifan, 2014). 

 

Gambar 2.2  Ice Bath 

Sumber : Edwards, CNN (2012) 

3. Indikasi 

Menurut Arovah (2010), bahwa ada beberapa keadaan yang dapat ditangani 

dengan ice bath antara lain: cidera (sprain, strain dan kontusi), sakit kepala 

(migrain, tension headache dan cluster headache), gangguan temporomandibular 

(tmj disorder), testicular dan scrotal pain, nyeri setelah operasi, fase akut arthritis 

(peradangan pada sendi), tendinitis dan bursitis, carpal tunnel syndrome, nyeri 

lutut, nyeri sendi, dan nyeri perut. Menurut Malanga, Yan, & Stark (2014) ice bath 

digunakan pada cedera akut atau trauma, nyeri kronis, kejang otot, dan 

pembengkakan. Tidak hanya untuk merawat cedera soft-tissue, terapi dingin juga 
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digunakan sebagai pre exercise dan post exercise untuk meningkatkan performa 

atlet (John L., 2007).  

4. Kontraindikasi 

Menurut Arovah (2010) beberapa keadaan yang dapat dipicu oleh ice bath. 

Seseorang dengan riwayat gangguan tertentu memerlukan pengawasan yang tepat 

pada ice bath. Beberapa kondisi tersebut diantaranya : 

a) Raynaud’s syndrome adalah terjadi hambatan pada arteri terkecil yang 

mengedarkan darah ke jari tangan dan kaki ketika terjadinya dingin atau emosi. 

b) Vasculitis (peradangan pembuluh darah) 

c) Gangguan sensasi saraf seperti neuropathy akibat diabetes melitus maupun 

leprosy. 

d) Cryoglobulinemia ialah kondisi berkurangnya protein didalam darah yang 

mengakibatkan berubahnya darah menjadi gel jika terkena dingin. 

e) Paroxysmal cold hemoglobinuria ialah terbentuknya antibodi yang 

menghancurkan sel darah merah jika badan terkena dingin.  

5. Durasi, waktu, temperatur 

Menurut Ascensao et al. (2011) temperatur dingin 10°C selama 10 menit. 

Sedangkan menurut Higgins, Heazlewood, dan Climstein (2011) temperatur dingin 

10-12°C selama 5 menit. Menurut Ingram et al. (2009) temperatur dingin 10°C 

selama 15 menit. Menurut Novita Intan (2010) temperatur dingin 15°C selama 15 

menit. 

G. Alat ukur kekuatan otot (Leg Dynamometer test) 

Alat untuk mengukur kekuatan otot tungkai yaitu Leg Dynamometer. Alat ini 

valid karena telah ditera oleh BMG. 



21 
 

 

Gambar 2.3 back & leg dynamometer 

Sumber : Laboratorium Penjaskes FKIP Universitas Lampung 

Prosedur mengukur kekuatan otot tungkai menurut buku petunjuk pengoperasian 

back & leg dynamometer (laboratorium olahraga Universitas Lambung 

Mangkurat, 2017) : 

a) Atlet berdiri diatas tumpuan alat dan memegang pegangan yang terhubung 

pada rantai yang telah dikaitkan pada alat 

b) Kedua kaki ditekuk sampai membentuk sudut ± 45° 

c) Setelah itu atlet diintruksikan meluruskan kedua tungkainya dengan sekuat-

kuatnya. 

d) Setelah atlet meluruskan kedua tungkainya dengan sekuat-kuatnya lalu yang 

perlu perhatikan adalah angka yang ditunjukan dari jarum alat tersebut, dari 

angka tersebut akan menunjukan seberapa besar kekuatan otot kaki atlet 

tersebut 

e) besarnya kekuatan tarikan otot tungkai dapat dilihat pada alat pengukuran 

setelah melakukan tes tersebut, dilakukan 3 kali dan diambil hasil yang terbaik. 
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Tabel penilaian dan klasifikasi kekuatan otot tungkai Laki-laki  

No. Klasifikasi Standar nilai (kg) 

1 Baik sekali 259.50 – keatas 

2 Bagus 187.50 – 259.00 

3 Sedang 127.50 – 187.00 

4 Cukup 84.50 – 127.00 

5 kurang SD –84.00 

Sumber : (Oce Wiriawan, 2011:27) 

Tabel 2.1 penilaian dan klasifikasi kekuatan otot tungkai laki-laki 

Tabel penilaian dan klasifikasi kekuatan otot tungkai Perempuan  

No. Klasifikasi Standar nilai 

1 Baik sekali 219.50 – keatas 

2 Bagus 171.50 – 219.00 

3 Sedang 127.50 – 171.00 

4 Cukup 81.50 –127.00 

5 kurang SD –81.00 

Sumber : (Oce Wiriawan, 2011:27) 

Tabel 2.2. penilaian dan klasifikasi kekuatan otot tungkai perempuan 


