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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia ialah imahkluk hidup dan  membutuhkan gerak dikarenakan hampir 

seluruh aktivitasnya yang dilakukan idengan bergerak, kebutuhan gerak harus 

terpenuhi agar kemampuan gerak manusia dapat berkembang secara maksimal untuk 

melakukan fungsional tubuh dan pekerjaan, aktifitas iapapun, manusia juga harus 

bergerak seperti berlari, berjalan dan beraktifitas lainya tanpa terganggu. Menjadi 

penting bergerak bagi manusia yang hidup sehingga manusia akan terus menerus 

atau bahkan berlomba lomba berusaha mencegah agar tidak terjadi sakit dan cidera 

yang akan menyebabkan pembatasan diri dalam bergerak. Aktivitas sehari-hari 

seperti beribadah, bersekolah dan bekerja merupakan kegiatan rutin, hal tersebut 

menjadí suatu hal yang wajar atau alamiahi untuk tetap memenuhi ikebutuhan ihidup 

menjalankan aktivitas tersebut tubuh harus dalam kondisi yang baik dan sehat i 

(World Health Organization, 2014). 

Data Balitbangkes Kemenkes tahun 2013, sekitar 26,4% , mayoritas 

masyarakat Indonesia tidak terlalu aktif melakukan aktivitas fisik. Masyarakat 

Indonesia memiliki tingkat kebugaran yang terlampau rendah. Kebugaran dapat di 

pilah menjadi dua yang berkaítan dengan sehat (health related fitness) dan yang 

berhubungan dengan keterrampilan (skill related fitness). Faktor-faktor yang 

mempengaruhí kebugaran adalah  kuat tahan jantungdan paru - paru, musscle 

strengh, flexibilitas  otot, dan daya tahan otot. Otot dapat berkontaksi atau memendek 

dan juga memiliki kemampuan untuk meregang kembali ke ukuran sebelumnya. Hal 

ini berkaitan dengan daya flexibilitas  otot yang merupakan komponen paling pentíng 

dalam kebugaran dan performa fisik. Flexibilitas adalah ruang gerak Range of 
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Motion (ROM) maksimal pada satu atau serangkaian sendi, bergerak dengan 

perlahan dan mudah tanpa adanya tahanan dan dengan ruang lingkup sendi yang 

bebas nyerí. Flexibilitas  otot merupakan faktor yang sangat pentíng untuk 

melakukan suatu gerakan dalam aktivitas fungsional seseorang (Kisner, 2007). 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi flexibilitas, yaitu usia, jenis 

kelamin, jaringan tubuh, sistem saraf, aktivitas fisik dan lain-lain (Wahyuni, 

2018).  

 ·Olahraga basket adalah slah satu olahraga yang dapat di katakan telah 

mendunia. Basket ball telah mampun iiberkembang iipesat idi negara Indonesia. 

Dapat dilihat di negara Indonesia cukup banyak club - club basket dari anak-anak 

sampai dewasa di pelosok negri. Olahraga ini menjadi populer dapat dikatakan 

setara dengan olahraga bola sepak,·maupun badmintoon. Permainan basket ball di 

gemari oleh semua orang mulai dari anak-anak hingga orang-orang dewasa akhir, 

baik laki-laki maupun perempuan (Armiger, 2009).  

Basket merupakan olahraga yang membutuhkan kombinasi melompat 

(jumping), perubahan cepat dalam arah dan gerakan kaki yang cepat dan dapat 

disertai gerakan tipuan (Irianto, 2004), sehingga di butuhkan kesiapan otot yang 

baik, salah satu nya adalah flexibilitas. Pemaín dituntut mempunyai flexibilitas  

otot yang baik untuk mendukung performa dilapangan dan mengurangi resiko 

cidera, salah satunya adalah flexibilitas  dari otot hamstring. Untuk mengatasi 

masalah flexibilitas  otot juga menambah kinerja otot hamstring sampai optimal 

bahkan maximal, maka membutuhkan training exercise yang sifatnya imengulur 

ijaringan muscle telah mengalami tighness yang biasa dikenal dengan istilah 

stretching. Stretching íalah  aktifitas telah banyak dipraktikkan di kalangan 
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khalayak contoh nya dilakukannya pemanasan terlebih dahulu, diantaranya adalah 

penguluran otot atau stretching (Irianto, 2004). 

Banyak cara yang dapat diterapkan dalam imelakukan ipenguluran iotot 

contohnya dengan static stretchíng exercise dan nordic hamstring exercise. static 

dimana responden melakukan latihan sendiri dan merasakan ukuran yang sesuai 

dengan rasa nyeri yang ditimbulkan (Shield et al., 2012), sedangkan nordic 

hamstring exercise ialah training exercise i yang ibersifat eksentrik dengan 

mengontraksikan pada saat panjang muscle bertambah, iketegangan otot naík. 

Khususnya hamstring dengan imengkontraksikan otot i antagonisi secara eksentrik. 

(Kisner, 2007). 

Flexibilitas  sangat penting dalam olahraga basket. Hingga dapat 

memperluas ruang lingkup gerak sendi, flexibilitas  mampu mengurangi resiko 

cedera, juga menghemat tenaga saat melakukan gerakan-gerakan. Flexibilitas  otot 

khususnya pada otot hamstring  berperan dalam berlari, meloncat, pivot atau 

teknik – teknik dalam bola basket. Otot hamstring harus lentur karenapada 

permainan bola basket terutama pada saat lay up berlari, meloncat kemudían 

mengarahkan bola ke ring basket, juga untuk melewati pertahanan lawan, dan 

meloncat untuk meraih ring untuk memasukan bola dan mendarat dengan baik 

agar tidak terjadi cidera, oleh sebab itu flexibilitas otot hamstring sangat di 

perlukan. (Armiger, 2009). 

 Pemendekan pada otot hamstring, banyak tidak disadari oleh seseorang. 

Agar dapat imencegah tighnessi dan igangguan flexibilitas  otot hamstring, dengan 

exercise atau ilatihan yang mengutamakan imengulur ijaringan (Weppler, dkk., 

2010). Seperti nordic hamstring exercise dan static stretching. Penurunan 
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flexibilitas otot hamstring pada umumnya dapat diketahui melalui kondisi 

ketidakmampuan seseorang dalam melakukan gerakan rukuk, untuk memastikan 

kondisi ini perlu di lakukan pengukuran yang spesifik untuk menilai flexibilitas 

otot hamstring. 

Sit and reach test ialah cara mengukuran flexibilitas dari otot hamstring juga 

punggung belakang dngan media berupa box terbuat dari kayu ataupun besi 

dengan tinggi 30 cm, di atas box itu diberi alat pengukur yang panjangnya 26 cm 

keluar dari box dan -26 cm sampai ke ujung dari box (Quinn, 2014). 

Berdasarkan study pendahuluan yang telah dilakukan pada Charis National 

Academy masih banyak yang kurang mengerti tentang pentingnya flexibilitas otot 

hamstring dan nordic hamstring exercise yang jarang digunakan atau kurangnya 

pengetahuan bahwa nordic hamstring exercise dapat digunakan untuk 

meningkatkan flexibilitas otot hamstring sementara static stretching yang sudah 

banyak diketahui oleh atlet di Charis National Academy. Alasan laín yang 

mendasari peneliti untuk melakukan penelitian ini yaitu banyaknya tekník untuk 

mengulur jaringan (stretching) khususnya pada otot hamstring dan masih beluma 

dapenelitian yang membandingkan antara perbedaan pengaruh nordic hamstring 

exercise dengan static stretching exercise pada otot hamstring. Peneliti menjadi 

tertarik untuk mengambil penelitian tentang perbedaan pengaruh nordic hamstring 

exercise dengan static stretching terhadap otot hamstring pada atlet basket Charis 

National Academy.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh nordic hamstring exercise terhadap peningkatan 

flexibilitas otot hamstring? 
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2. Bagaimana pengaruh static stretching exercise terhadap peningkatan 

flexibilitas otot hamstring? 

3. Apakah ada perbedaan pengaruhnordic hamstring exercise dengan static 

stretching exercise terhadap peningkatan flexibilitas otot hamstring pada 

charis international academy ? 

 

C. Tujuan Penelitian· 

1. Tujuan Umum· 

Mengetahui perbandingan pengaruh nordic hamstring exercise dan 

static stretching exercise terhadap peningkatan flexibilitas otot hamstring 

pada atlet basket Charis National Academy. 

2. Tujuan Khusus· 

a. Mengidentifikasi pengaruh nordic hamstring exercise terhadap 

peningkatan rata-rata flexibilitas otot Hamstring pada atlet basket Charis 

National Academy. 

b. Mengidentifikasi pengaruh static stretching exercise dalam 

meningkatkan rata-rata flexibilitas otot Hamstring pada atlet basket 

Charis National Academy. 

c. Menganalisis perbandingan nordic hamstring exercise dengan static 

stretching exercise terhadap peningkatan rata – rata flexibilitas otot 

hamstring pada atlet basket Charis National Academy. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Umum 
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Tabel 1.1 Keaslian 

Penelitian· 

Menjadi sarana untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu 

fisioterapi yang secara teoritik· diperoleh di bangku perkuliahan·di masa 

mendatang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Memberikan informasi dan referensi tambahan dalam peningkatas 

flexibilitas otot hamstring dengan nordic hastring exercise dan static 

stretching exercise agar dapat digunakan dalam praktik klinis. 

 

b. Bagi masyarakat 

Sebagai pencegahan terhadap masyarakat luar dan juga penanganan 

bagi responden maupun peneliti. 

c. Bagi Pendidikan   

Menambah pengetahuan pada institusi pendidikan tentang 

fisioterapi olahraga dan memberikan informasi teknik latihan yang dapat 

diginukan untuk meningkatkan performa. 

E. Keaslian Penelitian                                                        · 

Keaslian penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian 

yang pernah dilakukan sebelumnya· 

 

No Judul 

Penelitian 

Instrumen, 

Variable 

Penelitian 

Design 

Penelitian 

Hasil Perbedaan 

1 Efektifitas 

antara 

Nordic 

Hamstring 

Istrumen : 

 pengukuran 

SRT 

quasi 

exsperiment 

dengan· 

bentuk 2 

Ada perbedaan i 

efektifitasi 

antara Nordic 

Hamstringi 

-Penelitian yang akan 

peneliti lakukan adalah 

membandingkan Nordic 

Hamstring Exercise dan 
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Exercise 

dengan 

Prone 

Hang 

Exercise 

terhadap 

Ekstensibil

itas 

Tightness· 

Hamstrin,

Akhmad 

Ferdian 

(2016) 

variabel 

Independent 

: 

 Nordic 

Hamstring 

Exercise 

dengan 

Prone Hang 

Exercise 

Dependent : 

 

Ekstensibilit

as Tightness 

Hamstring 

· 

kelompok 

tidak 

berpasangan 

(unrelated) 

Exercise· 

dengan Prone 

Hang Exercise 

terhadap· 

Ekstensibilitas 

Tightness 

Hamstring. 

Static Stretching 

terhadap Flexibilitas 

otot Hamstring 

-Tempat Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta dan penelitian 

yang peneliti lakukan 

bertempat di Charis 

National Academy 

2 Effects of 

implement

ing Nordic 

hamstring 

exercises 

for semi-

profession

al 

soccer 

players in 

Norway,S

ara Faye 

Maher 

(2014) 

Istrumen : 

 pengukuran 

VAS 

Independent 

: 

 Nordic 

Hamstring 

Exercise 

Exercise : 

Nordic 

Exercise 

Dependent : 

Flexibilitas  

otot 

Hamstring 

Uji t 

berpasangan 

dengan 

bentuk 2 

kelompok 

tidak 

berpasangan 

(unrelated) 

Pada 

kelompok 

intervensi 

terjadi 

perubahan 

signifikan pada 

kecepatan lari, 

eksentrik dan 

kekuatan 

hamstring 

isometrik, dan 

konsentris 

kekuatan 

hamstring dan 

quadricep 

Penelitian yang akan 

peneliti lakukan adalah 

membandingkan Nordic 

Hamstring Exercise dan 

Static 

Stretchingterhadap 

Flexibilitas otot 

Hamstring 

-Tempat  Norway. 

Eropa: Norwaydan 

penelitian yang peneliti 

lakukan bertempat di di 

Charis National 

Academy 

-Alat ukur 

menggunakan VAS 

sementara peneliti yang 

gunakan adalah Sit And 

Reach 

3 The 

Preventive 

Effect of 

the Nordic 

Istrumen : 

 pengukuran 

VAS 

Independent 

: 

Uji t 

berpasangan 

dengan 

bentuk 2 

kelompok 

Kelompok 

intervensi 

memiliki 

resiko cidera 

lebih sedikit 

Penelitian yang akan 

peneliti lakukan adalah 

membandingkan Nordic 

Hamstring Exercise dan 

Static Stretching 
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Hamstring 

Exercise 

on 

Hamstring 

Injuries in 

Amateur 

Soccer 

Players,Th

e 

American 

Journal of 

Sports 

Medicine  

( 2015) 

 Nordic 

Hamstring 

Exercise 

Exercise : 

Nordic 

Hamstring 

Exercise 

Dependent : 

Injuries otot 

Hamstring 

tidak 

berpasangan 

(unrelated) 

dan 

meningkatnya 

kelincahan 

dibandingkan 

dengan 

kelompok 

yang tidak di 

berikan 

intervensi 

terhadap Flexibilitas 

otot Hamstring 

- Tempat America dan 

penelitian yang peneliti 

lakukan bertempat di di 

Charis National 

Academy 

- Alat ukur 

menggunakan VAS 

sementara peneliti yang 

gunakan adalah Sit And 

Reach 

4 Effects of· 

the Nordic 

Hamstring 

exercise 

on sprint 

capacity in 

male· 

football 

players: a 

randomize

d 

controlled 

trial,Per 

Hölmich 

(Dec 

2017) 

 

Istrumen : 

 TIME 

Independent 

: 

 Nordic 

Hamstring 

Exercise 

Exercise 

:Nordic· 

Hamstring 

Exercise· 

Dependent : 

Sprint 

capacity 

Uji t 

berpasangan 

dengan 

bentuk 2 

kelompok 

tidak 

berpasangan 

(unrelated) 

Dengan 

pemberian 

Nordic 

exercise 

menunjukan 

bahwa ada 

peningkatan 

dalam 

eksentrik 

hamstring 

dibandingkan 

dengan dengan 

yang tidak di 

berikan 

exercise 

Penelitian yang akan 

peneliti lakukan adalah 

membandingkan Nordic 

Hamstring Exercise dan 

Static 

Stretchingterhadap 

Flexibilitas otot 

Hamstring 

- Tempat Denmark dan 

penelitian yang peneliti 

lakukan bertempat di di 

Charis National 

Academy 

-Alat ukur 

menggunakan buzzer 

time sementara yang 

peneliti gunakan adalah 

Sit And Reach 

5 Strength 

and 

endurance 

training 

reduces 

the loss of 

eccentric 

Istrumen : 

Pengukuran 

STR dan 

END 

Independent 

: 

Uji t 

berpasangan 

dengan 

bentuk 2 

kelompok 

tidak 

berpasangan 

Untuk 

kelompok 

intervensi 

tidak 

menunjukan 

perubahan 

seknifikan 

Penelitian yang akan 

peneliti lakukan adalah 

membandingkan Nordic 

Hamstring Exercise dan 

Static 

Stretchingterhadap 

Flexibilitas otot 
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hamstring 

torque 

observed 

after 

soccer 

specific 

fatigue,M.

J. 

Matthews 

et al 

(2017) 

 

 Nordic 

Hamstring 

Exercise 

Exercise 

dengan 

Nordic 

Hamstring 

Exercise 

Dependent : 

Tes 

kekuatan 

otot 

eccentric 

sebelum 

dan sesudah 

fatigue 

(unrelated) untuk 

Eccentric peak 

torque 

(EccPT), angle 

of peak torque 

(APT)· 

Hamstring 

-Tempat Philadelphia 

dan penelitian yang 

peneliti lakukan 

bertempat di Charis 

National Academy 

- Alat ukur 

menggunakan NRS 

sementara yang peneliti 

gunakan adalah Sit And 

Reach 

6 Perbedaan 

Pengaruh 

Nordic 

Exercise 

Dengan 

squad 

exercise 

Terhadap 

peningkata

n aktifittas 

fusional 

pada strain 

hamstring  

Merio 

Arsandi 

(2018) 

Instrumen : 

Pengukuran 

OSTRC 

indeks 

Independent 

: Nordic 

exercise 

dengan 

squad 

exercise 

Dependent : 

aktifittas 

fusional 

otot 

hamstring 

 

Eksperimen

tal 

ramdomized 

pre and post 

test two 

group 

design 

Tidak ada 

perbedaan 

pengaruh 

pemberian 

Nordic 

Exercise 

Dengan squad 

exercise 

Terhadap 

peningkatan 

aktifittas 

fusional pada 

strain 

hamstring 

Penelitian yang akan 

peneliti lakukan adalah 

membandingkan Nordic 

Hamstring Exercise dan 

Static 

Stretchingterhadap 

Flexibilitas otot 

Hamstring 

-Tempat Universitas 

Muhammadiyah 

Surakartadan penelitian 

yang peneliti lakukan 

bertempat Charis 

National Academy 

- Alat ukur 

menggunakan ADL 

sementara yang peneliti 

gunakan adalah Sit And 

Reach 

 


