
 
 

10 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Olahraga 

1. Definisi 

·Mengacu pada bahasa jawa olah rogo. Diartikan t- olah tmetningkatkan 

kapasitas ttdtiri tmembiuat ioirangii terampiil disisi lain iroigo idiart iikan ibadani.·Menjadi 

olahraga ialah suatu bentuk pendidikan individu atau khalayak dengan 

mengandalkan·pergerakan jasmani yang dilakukan secara sadar dan sistematis 

untuk tmenuju ttsuatu tkualitas tyang lebih t tinggi t. Menurut tAgustant (2000), aktivitas ii 

untuk melatih tubuh seseorang merupakan pengertian olahraga, tidak seputar 

jasmani tetapi i juga rohani i (contoh catur). Dalam i arti i kata idii undang - undang 

ketentuan pokok olahraga tahun 1997 pasal 1, olahraga adalah semua yang i 

berkaitan dengan i kegiatani jasmani i yangi dilandasi i semangat i untuki melelahkan i 

diri i sendiri i maupuni kelompok, yang dilakukan secara i kesatria i hingga i olahraga i 

merupakani sarana i menujui peningkatan i kualitasi dan ekspresii hidupi yangi lebih i 

berbudi luhuri dengan sesama i manusia i. Terutama olahraga berfungsi untuk 

membuat badan agar sehat, bugar dan juga memastikan organ dalam tubuh tetap 

terjaga. Olahraga menjadi pienting, karena i dií dal iam tubiuh yangi kuat te irdapat j iiwa 

iyang isehat i. Pendapat tiap perorang pasti beda, tetapi mempunyai inti iolahraga i 

yang i imerupakan i aktifitas fisiiki iitu pent iing di ilakukan dal iam ikesehari ian. iBaik 

iidengani geriakani-gierakan terarahi (cabang olahraga) a itaupuni gerakanii lainnyia iiyangii  

paling ipenting iiadalah ibergeraki· (Agustan, 2000). 



11 
 

 
 

B. Basket 

1. Definisi 

Basket olahraga iunique dikarenakani diciptakan i tidaki sengaja i olehi seorangi 

gurui olahraga Dr. Jasmes ·Naismith, pada tahun 1891 asal Kanada. Beliau 

membuatnya pada saat liburan musim dingin di New England agar para siswa 

dapat menghabiskan waktu líburannya. Pada awalnya banyak pertentangan pada 

olahraga ini karena terlampau kasar dan kurang pas untuk memainkan di ruangan 

tertutup.·Kemudian beliau menuliskan beberapa peraturan dasar. Olahraga basket 

adalah olaharaga berkelompok terdiri dari dua tim saling berhadapan masing-

masing 5 orang, yang mempunyai tujuan mendapatkan poínt dengan cara 

memasukan bola ke ring lawan·(Nuril, 2007). 

2. Sejarah 

·Basket Indonesia iberawa il idarii ikedatangann ipediagang darii China, 

tepatnya saat akan imerdekaan. Di imasa iiitu, sudah didirikan beberapa club  basket 

di perkotaan besar Indonesia, seperti iSurabaya i, iSemarangi, Jakarta Bandung dan 

Blitar. Anggota club-club itersebut iilebi ih banya ik darii kal iangan yanig imenempuh 

iipendidikan iisekolahi Chína. Pada tahun 1948 di Solo Indonesia telah berhasil 

mengadakan Pekan Olahraga Nasioal (PON).tKesem ipatan tterse ibut, tperma iinan 

tbaske it tmaisuk tdailam tdaiftar pertand iíngani. Itu berarti olahraga ini itelah 

iberkembang idi iIndonesia. Walaupun demikian, pada fakitanya iolahraga basketball 

baru resmi i di iakui iIndonesia i pada iitahun 1951. Pada saat i itu, iyang imemegang 

iperan isebagai iSekretaris iKomite iOlimpiade iIndonesia adal iah Malad ií. Taik la ima 

kemudiian beli iau menj iabat se ibagai Ment ieri Ol iahraga. Organiisasi basketball yang 

berada dii iIndonesia isendiri ibaru Maladi di baut dengan mengusulkan dari Tonny 

Wen dan Wim Latumeten. Tahun 195i5 untuk mempersatukan oragasasi yang 
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tersebar di daerah daerah terpencil seluruh negri nama organisani berubah menjadi 

PERBASI (Danny, 2008). 

3. Teknik· 

Menurut Ahmadi (2007) basketball terdapat 4 dasar teknik dalam permainan 

basketball diantaranya·: 

a. Teknik Menggiring (Dribble) 

Dalam bola basket menggiring bola disebut dengan Dribble. 

Teknik ini bertujuan untuk membawa bola melewati, mengecoh dan 

menghindari lawan. Berbeda dengan permaínan sepak bola dalam bola 

basket menggiring menggunakan telapak tangan. 

b. Teknik Mengumpan (Passing) 

Teknik mengumpan di bola basket pada prinsipnya di lakukan 

untuk menjaga bola supaya lawan tidak merebut dengan melempar bola 

kepada teman satu tim dengan banyak variasi mengumpan yang dapat 

digunakan. 

c. Teknik Pivot 

Teknik pivot digunakan untuk gerakan tipuan pada lawan. Dengan 

menggerakan badan berputar atau melangkah membelok dengan bertumpu 

pada satu kakísebagai poros dan memegang dan melindungi bola dari 

jangkauan lawan. 

d. Teknik Menembak (Shooting) 

Teknik ini merupakan teknik yang wajib dikuasi pemain untuk 

memasukan bola ke ring lawan untuk mendapatkan poin. Teknik dilakukan 

dengan cara set shoot, jump shoot, dan lay up. 
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4. Posisi Pemain 

Menurut Sukintaka (1992) posisi pemain dibagi menjadi 5 yaitu : 

a. Point guard 

Disebut ijuga pl iaymeker, ipiemain iyaing imeinguasal iikemampuan i 

mengolah ibola (ball handlin ig) yaing iterbai ik. Pemai in ya ing mempunyai visi 

permainan dan mengendalikan ipenyerangan dengan tingkat pengetahuan 

yang baik. Punya jiwa kepemimpinan yang tinggi, pemain iyang 

imenjabarkan strategi pelatih di lapangan. Saat ibertahan imierupakaniioirang 

iipertama iimelakuka iniipertahanan, saat imenyerangiiiselain iisebagai iipengatur 

iipermai inan. 

b. Second guard 

Disebut juga iishooter iguard, iorang ikedua isetelah ipoint iguard iyang 

iimempunyai iikemampuan imengontrol ibola ibagus. iHarus imempunyai 

ikemampuan imenembak idari ijarak ijauhi. iPemain iini ibisa iidltukar iiposisinya 

dengan ipemain small forward. 

c. Smafl forward ·  

Merupakan pemain yang paling lengkap ikemampuannya di iantara 

ikelima pemain idalam satu tim. Dikarenakan harus mampu menembak baik 

dari jarak menengah maupun jauh, mampu melakukan penyesuainan 

permainan idengan baik, dan ipandai melakukan rebound. 

d. Big forward 

iDisebut ijuga ipemain ipower iforwardi. iSalah isatu idari iduai pemain 

iyang ibermain idi idaerah ipertahanani. iiMenggunakan ipower dan iketinggian 

tubuhnya untuk membuat dia sebagaipemain bertahan dan rebound. 
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e. Center 

iMerupakan ipemain iyang tertinggi dan iterkuat dari kelima pemain 

dalam satu regu. Fungsinya sebagai screener, reboundsr, Shoot blocker. 

Sebagai seorang penyerang pemain ini berpotensi membelakangi lawan, 

mempunyai·kemampuan untuk mengolah bola yang baik, dan pengumpan 

yang baik. Selain itu, iseorang ipenembak jump shoot yang baik. 

C. Otot Hamstring 

1. Definisi 

 Otot hamstring tersusun oleh tiga otot dan tendonnya, yaitu 

semitendinosus, semimembranosus, dan biceps femoris. Otot hamstring terletak 

mulai dari paha belakang yang menghubungkan ke tuberositas ischia hingga ke 

bagian lutut belakang. Otot hamstring merupakan salah satu otot yang berfungsi 

sebagai stabilitas gerak seperti menekuk lutut, paha bergerak menjauhi tubuh, 

ekstensi pinggul. Kumpulan otot Hamtring merupakan otot yang panjang. 

(Odunaiya, 2010). 

2. Anatomi otot hamstring 

Odunaiya (2010),Otot hamstring tersusun oleh tiga otot dan tendonnya, 

yaitu semitendinosus, semimembranosus, dan biceps femoris. Otot hamstring 

terletak mulai dari paha belakang yang menghubungkan ke tuberositas ischia 

hingga ke bagian lutut belakang. Otot sebagai stabilitas, gerak seperti menekuk 

lutut, paha bergerak menjauhi tubuh, ekstensi pínggul yaitu hamstring. Otot 

Hamstring iimemiliki iiserat iiserabut iiotot iiyang i itebal tiimemiliki tii kandungan tiimyoglobin 

iidan iikapasitas iioksidatiftii tinggi t tiisehingga tt itahan titerhadap kelelahan yang icukup 

itinggi i (iWismanto ti, i2011). 
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a. Ototsemimembranosus 

Otot yang terletak pada bagian medial di antara otot hamstring 

lainnya tuberositasischii (origo) dan pada bagianposterior condylus 

medialis tibia (inserio) memiliki tendon proksimal terpanjang semuaotot 

hamstring. Otot ini memiliki fungsi untuk fleksi knee, ekstensi hip dan 

internal rotasi. Tendon Semimem branosus pada akhir distal yang 

lebihtebal dan lebih pendek dibandingkan dengan tendon 

Semitendinosus (Wismanto, 2011).  

b. Otot Semitendinosus 

Otot yang membentuk otot Hamstring melintang dari bagian atas otot 

hamstring yakni permukaan bagian dalam dari dasar panggul (dikenal sebagai 

tuberositasischium) dan ligamentum sacrotuberous. Pada Semitendinosust 

terdapat t butrsatanserina tdiantara tpermukaan tttibia tdan tem tpat perle tkatan pa tda 

tpestansetrinus. Otot ini bekerja pada dua sendi, gerakannya yaitu ekstensi pada 

sendi panggul dan fleksi pada i sendi i lutut i serta i rotasi i medialisi tungkai i bawahi 

(Wismanto, 2011). 

 

Gambar 2.1 Origo dan Insersio pada otot : A. Biceps Femoris,     

B. Semimembranosus dan, C. Semitendonosus (Wismanto, 2011) 
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c. Biceps femoris  

Merupakan otot yang terletak pada bagian lateral, berorigo pada 

tuberositas ischii dan linea aspera dan berinsersio Caputfibular bermula pada 

tuberositas ischiadicum yang akan membantu melakukan gerakan 

menghasilkan gerak ekstensi sendi panggul bersama dengan otot Semi 

membranosus. Gerakan yang dihasilkan biceps femoris adalah gerak fleksi 

lutut dan rotasi lateral tungkai bawah saat fleksi (Wismanto, 2011). 

Otot hamstring berfungsi dalam olahraga sebagia penggerak dari gerak 

ekstensi hip dan fleksi dari knee. Pada olahraga basket otot hamstring berfungsi 

sebagai persiapan awal untuk tip off kemudian beralih untuk melakukan 

penyerangan dengan mengoper bola, berpindah dengan cepat, drible, shooting 

dan lain - lain yang membutuhkan flexibilitas yang baik, jika tidak di imbangi 

dengan flexibilitas yang baik biasanya memiliki kecenderungan terjadinya 

cidera. Untuku mencegahu cidera, muscle haruslah kuat dan lentur. Latihan 

peregangan dan penguatan otot adalah jalan terbaik (Wismanto, 2011) 

D. Masalah Akibat iPemendekan Otot Hamstring 

1. Nyeri 

iNyeri idapat itimbul idikarenakan  imenurunya iiflexibilitas ipada  otot ii           yang 

iberati iikemampuan i   iotot iiuntuk iidapat memanjang kemudian menjadi i ke iibentukii 

isemulau jika imengalami uiuigangguani. iKejadian iini iterjadi uiikarena imuscle iitersebut 

iijarang isekali iiatau iibahkan iitidak ipernah iiterulur iisecara iimaxima lisesuai iiidengan 

ikemampuannya iipada iisaat iiseseorang uiumelakukan uuaktivitasi, iibaik iiitu iiuntuk iitiduri, 

iiduduki, iiberlutut i, iiberdiri iimaupun i iberjalani, iiyang iimenyebabkan iiotot ikehílangan 

iiikemampuan iflexibilitasnya isecara inormal, isehingga iapabila terjadi iiipenguluran 
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iiipada iiiotot ii iitersiebuti, ii iikomponen iiidalam i, imuscle i (igolgiitendoni) isecara iiiiostomati is 

iiiiakan i imiemberikan itimbal balik berupa imelawan iidan imenjadi inyeri u iipada u iisaat 

u iiidilakukan u iiiuipenguluiranui(uWismantou, i2011i). 

2. Keterbatasan iigerak 

Adanya akibat sensasi nyeri serta flexibiltas muscle hamstring yangi 

melemahu, badan iakan secara iotomatis gerakan yang sifatnya mengulur muscle 

akan dibatasi hingga tidak menimbulkan nyeri u(iWismanto, 2011i). 

3. Penurunan gerak sendi 

Nyeri dan keterbatasan akan timbul dan mengganggu i lingkupi gerak i 

sendi ilutut i pada iotot ihamstring isehíngga idapat imenganggu uaktifitas 

uikeseharinyaui(iWismanto, 2011i). 

4. Kelemahan otot 

Pembatasan gerak atau penguluran pada muscle hamstring agar tidak 

adanya reaksi idalam tubuh agar terhindar sensasi nyeri dengan lmembatasi 

lgerakan lpenguluran lyang menjadi sebab utamanya l. Terbatasan ugerak terjadi 

menimbulkan umuscle uhamstring ujarang ubahkan tidak upernah uuterulur uusecara 

maximal akan menimbulkan kelamahan uupada uuotot uutersebut u(iWismantou, i201i1). 

5. Gangguanuuposturu 

Agar ketika melakukan aktifitas terhindar dari rasa tidak nyaman, itubuh 

iakan imemposisikan i dirinya ipada iposisi iyang tidak memunculkan rasa nyeri, 

iwalaupun posisi tidak benar. iPosisi salahi yang berulang iisecara uumenerusu, di 

kemudian hari iakan imenimbulkan kebiasaanu. iHal iliini iiakan imembentuk iposturei 

badan iyang iasymetris juga ugerakan ulyanlgi dílakukani jugauil akan iuimenjadli itidak 

liefisienl(iWismanto, 201i1). 
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E. Flexibilitas 

1. Definisi 

Flexibilitas merupakan kemampuanu suatuuujaringanu atau muscle yang 

ilmampu ilmenjangkau i maksimal ilpergerakan ilsendi i ldari ilberbagai i lposisi i ltanpa 

ladanya i rasa i sakit i atau inyeri. Flexibilitas lmemiliki i keuntungani yanglipositifl bagi 

ilmuscle idan lipersendian l,flexibilitas otot juga dapat i meningkatkan ikualitas hidup 

iiserta ikemampuan ifungsional isecara imandiri. Flexibilitas otot yang baík akan 

mencegah terjadinya cedera, dan efisiensi dalam semua aktivitas fisik yang 

dilakukan akan efektif. Otot yang harus dijaga flexibilitasnya ialah yang berada di 

tungkai. Agar terhindar terjadinya tighness atau spasme maka atlet harus menjaga 

flexibilitas ototnya agar tidak terjadi cedera. (Nelson dan Kokkonen, 2007). 

Flexibilitas tubuh terutama tungkai bawah sangat diperlukan oleh atlet 

basket. Banyaklmengalami lcidera di lkarenakan kurangnya flexibilitasnya ilsuatu 

muscle, Misalnya cedera i otot iihamstring. Yang1 terjadi pada otot hamstring sebagai 

penggerak flexi knee memiliki peluang terjadinya robekan jika tidak memiliki 

flexibilitas lebih saat adanya gerakan ekstensi dari knee (Nala, 2011). 

Pemendekan otot hamstring ialah suatu keterbatasanj1 gerakj1 akiba jt1jdari1 

pemendeka j1 adaptif 1yang1 terpada i1 jaringani1 lunaki1 (jKisner dan Colby, j20071). 

Penderita pemendekan otot hamstring tidak tampak terlihat kelainan fisik yang 

mencolok bagi penderitanya namun secara umum penderita akan merasakan 

sensasi seperti rasa tegang, seperti tertarik dan nyeri serta terbatasnya gerakan 

pada j ototj yang jjmengalami jpemendekan jbisa jterjadi pada jjsiapa jsaja jdan 

pemendekan jjotot jhamstring 1merupakan jjfaktor1 jyang 1jsangat 1jberisiko 1jterhadap1 

terjadinya j1 cedera j1 pada j1 ototj1 (jWitvrouw1, dkk., 2003).  
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2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Flexibilitas 

Flexibilitas dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain umur, jenis 

kelamin, jenis sendi, latihan fisik, kehamilan dan jaringan lemak tubuh. 

a. Umur  

Flexibilitas dapat menurun yang disebabkan oleh penuaan menurut 

Odunaiya (2005). Hal ini sebagian besar disebabkan oleh hilangnya elastisitas 

di jaringan ikat yang mengelilingi otot melaluí proses pemendekan yang 

normal akibat kurangnya aktifitas fisik. Oleh karena itu, orang tua lebih rentan 

untuk terjadinya cedera dari aktifitas fisik yang kuat. 

b. Jenis kelamin 

Wanita akan cenderung flexibel dari pada priadi saat usia sama, baik 

muda maupun tua menurut Odunaiya (2005). Perbedaan umur juga menjadi 

tolak ukur mengapa fareasi dan stuktur sendi juga pada anatomi tubuh. 

c. Jenis sendi 

Hal ini sangat tidak dapat dihindari flexibilitas spesifik ada pada sendi. 

Misalnya, penari dilatih menunjukkan lebih unggul dalam flexibilitas bagian 

atas daripada flexibilitas pada bagian pergelangan kaki dan kaki. Jarak total 

pergerakan di sekitar sendi sangat spesifik dan bervariasi dari satu sendi ke 

sendi yang lainnya (pinggul, batang, bahu), serta individu 1 ke1 individu1 lainnya1 

(Odunaiya, 2005). 

d. Latihan fisik 

Peningkatan flexibilitas statik dapat ditingkatkan dengan latihan fisik 

yang rutin, salah satunya dengan pelatihan Hatha Yoga selama 12 minggu. 
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Program peregangan yang secara teratur membantu menjaga rentang gerak 

sendi dan dapat membantu meningkatkannya (Odunaiya, 2005). 

e. Kehamilan 

Saat berlangsungnya kehamilan j, sendi jj panggul jdan jligamentumnya 

dalam jkeadaan jrelxasi dan memiliki1 ruang1 gerak1 sendi1 yang1 lebih1 besar1 

menurut Odunaiya (2005). Hormon yang bertanggung jawab dalam 

menyebabkan perubahan ini adalah jjhormon jjjrelaxin setelah melahirkan, 

produksi jhormon jini jmenurun jdan jligamentum jkembali menjadi lebih jtegang1. 

f. Jaringan lemak tubuh (obesitas) 

Di sekitar sendi dan jaringan otot juga terdapat lemak. Pergerakan akan 

mempunyai tahanan ketika bergerak, dan belum juga menghambat jkeleluasaan 

jgerak 1jdari1 sjendi 1jkarena 1jkontak 1jantara 1jpermukaan 1jtubuh 1jsehingga j1 menurunkan 

j1flexibilitas1(Odunaiya, 2005). 

F. Stretching 

Stretching adalah jistilah umum 1 yang 1jdigunakan juntuk j11fmenggambarkan11 

berbagai | macam teknik yang digunakan untuk dapat mengulur fjaringan fflunak fyang 

1fmemendek 1fsecara 1fpatologisf dan fisiologis serta untuk dapat meningkatkan lingkup 

gerak sendi. fOtot f1frangka1f manusia f1  ffmemiliki f1fdua f1fjenisf 1fsyaraf f1fpenerima yang ffberbeda 

ffyaitu fmuscle ffspindlef dan fgolgi ftendon forgans (GTOs). fMuscle spindle ffmerupakan 

fstruktur ffsyaraf ffyang murni, fterletak fsecara fparalel fdisepanjang serabut otot, GTOs 

terletak pada tendon dekat serabut muscle. fKedua fsyaraf fotot ftersebut fmerupakan finti 

ffdari fsyaraf fffpenerima fyang fffberperan fdalam ffpereganganf. Muscle spindle 1 berperan1 

dalam1 perbahan1 panjang1 otot1 dan1 mempengaruhi1 tingkat kecepatan1 dari1 perubahan1 

ukuran1 tersebut1. GTOs1 berperan1 dalam1 memberikan isyarat 1 atau1 kode1 akan1 

kekenyalan1 dan1 kekuatan1 otot1 (Ylinen, 2008). 
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G. Nordic Hamstring Exercise 

1. Definisi 

Nordic fhamstring fexercise alah fsalah fsatu fjenis fflatihan ffyang fbersifat 

eksentrik dikarenakan saat kontraksi1 ketika1 panjang 1otot 1bertambah1, ketegangan 

1otot1 mengalami kenaikan1. Khususnya 1otot 1hamstring dengan cara 

mengkontraksikan1 otot 1antagonis 1secara 1eksentrik. Latihan 1ini 1bersifat 1mengulur 

rotot  r(stretching) r dan r juga penguatan (rstrengthening1) (rFerdian, dkk.,f20161). Lorenz  

(2011), 1Adanya t penambahan panjang otot knee flexor dan knee extensor setelah 

melakukan nordic hamstring exercise t 1tegangan t1pada 1serabut ttotot  1tsaat t1totot 

1tmemanjang 1tatau 1teksentrik jtsangat jttkuat jtdij tbandingkan jsaat jotot jmemendek jatau 

jconsentric j. Gerakan eksentrik saat kontaksi menghasilkan perambatan pada otot 

sehingga oksigen yang diperlukan juga saangat sedikit j, tnamuntjtgaya yang 

dihasilkan besar ketika gerakan eksentrik  karena ttadanya jtgerakan ttmelawan 

ttgravitasi tjtsehingga tjtterjadi jtpenurunan jttegangan tjtotot tj tpada tjtakhir jtgerakan tjtyang 

ttmengakibatkan tjtotot tjtmemanjang tjtserta tj ruang t jtgerak tj tsendi tjtbertambahj. 

2. Indikasi Dan Kontraindikasi Nordic Hamstring Exercise 

tIndikasi jtmerupakan jtsuatu jtkondisi jtyang jtbisa jtdiaplikasikan jtnordic 

hamstring. tKontraindikasi  ialah j suatu ttkondisi jtyang jttidak tboleh ttdiaplikasikan 

nordic hamstring exercise. Adapun tindikasi dan ttkontraindikasi tNordic Hamstring 

tmenurut (Colby, dkk. 2007). 
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Tabel 2.1 Indikasi dan Kontraindikasi Nordic Hamstring exercise 

Nordic Hamstring exercise 

Indikasi Kontraindikasi 

1. Latihan dalam rangka 

meningkatkan tegangan dan 

fleksibilitas otot. 

2. Injury preventive 

3. Latihan rehabilitasi pasca 

cedera hamstring 

1. Adanya nyeri gerak free active 

2. Masih ada tanda-tanda inflamasi  

3. Keadaan adanya masalah 

kardiopulmonal yang parah  

 

3. Teknik Latihan Nordic Hamstring Exercise 

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, latihan eksentrik 

menghasilkan lebih banyak ketegangan otot dibandingkan dengan latihan 

konsentris, eksentric pada hasmtring, ketika seseorang melakukan Nordic 

hamstring exercise dapat menurunkan resikoj keteganganj hamstring dan 

meningkatka jn kinerja j Nordic hamstring hamstring exercise membutuhkan 

bantuan dari fisioterapis atau pasangannya (Sayers, dkk., 2008). 

a. Posisi awal responden dalam posisi berlutut, kepala dan leher dalam posisi 

netral, lengan di samping di depan dada, punggung dan pinggul lurus, lutut di 

900 flexi, terapis atau pesangan lain ditempatkan di belakang atlet dengan 

memegang di pergelangan kaki (Anisa, 2018). 
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b. Responden diminta untuk membungkuk ke depan perlahan-lahan dengan 

kecepatan tetap dan mencoba untuk menahan jatuh ke depan dengan 

menggunakan otot-otot hamstring selama mungkin (Anisa, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

c. Atlet menjatuhkan tubuh bagian atas turun jmendekati jlantai sambil menahan 

agar tidak terjatuh cepat j, kedua tangan jharus jmenyangga jdengan jcepat 

jsebelum j kepala j terlebihj dahulu jjatuhj, membiarkan j dada jmenyentuh jlantai j, 

lalu responden jkembali lagi kejposisi semula tdan jtmelakukan jtgerakan jt 

sebanyakj. 

Gambar 2.2Posisi pertama (Anisa, 2018). 

 

 

Gambar 2.3 Posisi kedua (Anisa, 2018). 
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4. Mekanisme jPenambahan j Panjang jOtot jDengan jNordic  Hamstring  Exercise 

tDisaat tjtserabut tjt  otot  jtterulur tjtmencapai tjtkemampuan jtmaksimalnya tjtmaka j 

tendon jakan jmerespon juntukj memanjang jkarena jadanya jstimulus jdari jgolgi 

tendon jorganj (GTO), sehíngga jotot jhamstring jakan jterulurj secara j sempurna 

jkarena tidak jada jperlawanan jdari jotot jantagonisnya j (quadricepsj tidak jada 

jkontraksi jj) maka jjekstensibilitas jjotot jjbertambah jj. Konsumsi joksigen jjpada jjgerakan 

jeksentric sangat jsedikit jkarna jkontraksi j yang jdikeluarkan jmenghasilkan 

jperlambatan jterhadap jotot j, namun jgayaj yang jdihasilkanj oleh gerakan eksentric 

besar jkarna jadanya jgerakan jmelawan jgravitasi jsehingga jterjadi jpenurunan 

jtegangan jototj pada jakhir jgerakanj, yang jmengakibatkan jotot jakan jmemanjang 

jserta jruang jgerak jsendi jbertambahj (itLorenz,jt2011 j). 

5. Dosis Nordic Hamstring 

Penerapannya latihan memiliki prinsip overload dimana dalam setiap 

latihannya atlet dituntut untuk meningkatkan beban latihan. Ketika diberikan beban 

latihan yang lebih berat, otot akan  meningkatkan  kapasitas metabolisme yang 

diiringi dengan peningkatan kemampuan dari sebelumnya. Adaptasi system tubuh 

Gambar 2.4Posisi ketiga (Anisa, 2018). 
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terhadap latihan bersifat sementara kecuali latihan tersebut dilakukan secara berkala. 

Penurunan kemampuan setelah latihan akan dirasakan dalam seminggu atau lebih 

setelah berhenti dari latihan (Colbydkk., 2007). Latihan diberikan dengan jeda 

interval 10 detik tiap exercise dan dua menit untuk tiap set (Ditroilodkk.,2013). 

Berikut merupakan dosis latihan nordic hamstring menurut Mjolsnes (2004) 

dalam Seymore (2017). 

Tabel 2.2 Dosis Latihan Nordic Hamstring 

 Minggu  Sesi/minggu Set x repetisi 

 1  1 2 x 5 

 2  2 2 x 6 

 3  3 3 x 6-8 

 4  3 3 x 8-10 

 

H. Static Stretching Exercise 

1. Definisi 

Static stretching exercise adalahj salahj satuj jenisj latihan j peregangan yang 

jdapat digambarkan secara bertahap memperpanjang otot ke posisi maksimalnya 

atlet atau posisi ketidak nyamanan. Kekuatan untuk melakukan stretching dapat 

disediakan oleh gaya gravitasi atau menarik dengan sisi yang lain. Otot ditarik 

dengan panjang konstan atau tidak ada ada penambahan gerakan.Dan posisi itu 

kemudian ditahan untuk jangka waktu tertentu. Fokus dari peregangan statis 

adalah untuk merilekskan otot atau sendi yang diregangkan (Lubis, 2011). 
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2. Indikasi dan Kontraindikasi Static Stretching 

Tabel 2.3 Indikasi dan Kontraindikasi Static Stretching 

Static Stretching 

Indikasi Kontraindikasi 

1. Memperbaiki range of motion 

(ROM) yang terhambat akibat 

adanya adhesi,   kontraktur dan  

perlukaan pada  formasi dan  

perlukaan pada  formasi jaringan 

yang membatasi aktivitas 

2. Gerakan yang terhambat yang 

mungkin dapat mempengaruhi 

kelainan struktural yaitu sebagai 

upaya preventif 

3. Kelemahan dan pemendekan 

jaringan yang menyebabkan 

keterbatasan ROM 

4. Dilakukan sebelum atau sesudah 

olahraga berat guna mencegah 

terjadinya nyeri otot 

1. Keterbatasan sendi akibat adanya 

blokade oleh tulang 

2. Terdapat tanda infeksi dan 

inflamasi 

3. Terdapat riwayat patah tulang dan 

proses penyembuhan tulang yang 

belum sempurna 

4. Nyeri berlebih ketika di lakukan 

peregangan 

5. Terdapat hematoma atau indikasi 

trauma jaringan lainya 

6. Hypermobility 

 

3. Teknik latihan Static Stretching 

a. Posisi awal atlet dalam duduk dengan kaki terjulur sedikit membuka ke depan, 

kemudian salah satu kaki di fleksikan, sebisa mungkin telapak kaki menyentuh 

paha kaki yg lain, kaki yang lain ekstensi dengan ankle fleksi (Ghaffarinejad, 

2007h). 
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b. Atlet diminta untuk memegang atau meraih kaki yang ekstesi atau kaki yang 

lurus, sebisa mungkin membawa kepalanya sampai menempel ke lutut atau 

sampai batas maksimalnya, kemudian tahan di posisi tersebut selama 30 detik, 

kemudian kembali ke posisi awal dan di ulangi sebanyak 3x. Posisi terapis di 

belakang membantu pungung dan merngoreksi kaki agar tidak ada gerakan 

toleransi. (Ghaffarinejad, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mekanisme Penambahan Panjang Otot Dengan Static Stretching 

Mekanisme adalah autogenic inhibition, menahan otot pada posisi terulur 

untuk beberapa periode waktu, GTOs akan terstimulasi dan memproduksi efek 

inhibisi pada posisi terulur untuk beberapa periode waktu, GTOs akan terstimulasi 

Gambar 2.5 Posisi pertama (Lubis, 2011). 

 

Gambar 2.6 Posisi kedua (Lubis, 2011). 
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dan memproduksi efek inhibisi pada muscle spindle sehingga akan menyebabkan 

otot menjadi relaks dan menghasilkan pemanjangan otot yang lebih baik (Clark, 

2008). Pengnon-aktifan dari neuromuscular spindles (stretch reflex), akibatnya 

akan terjadi relaksasi pada kelompok otot yang memanjang (terulur), dan adanya 

pergerakan yang dapat dikendalikan dapat menghilangkan risiko terjadinya cedera 

pada saat dilakukan penguluran (Clark, 2011). 

5. Dosis Static Stretching Exercise 

Pada latihan static stretching dilakukan penguluran otot setidaknya tujuh 

detik, hal ini dikarenakan ketikan muscle propioseptor pada muscle spindle ter-strech 

maka akan menghasilkan sinyal impuls yang membuat otot berkontraksi untuk 

melawan rahanan dari stretch. Dengan menahan gerkan selama tujuh detik akan 

mengaktivasi golgy tendon organ yang selanjutnya akan menghambat reaksi dari 

muscle spindle tersebut dan memberikan efek relaksasi sehingga otot dapat ter-

stretch lebih jauh. Dosis latihan static stretching pada otot hamstring efektif 

dalam peningkatan fleksibilitas jika dilakukan selama empat atau delapan minggu 

Chan dkk. (2001). Berdasarkan penjelasan diatas maka dosis untuk static 

stretching diberikan diberikan selama 3x ditahan 30 detik dengan jeda interval 30 

detik dan dilakukan seminggu sebanyak 4 kali dengan jangka waktu selama empat 

minggu. 

I. Alat Ukur 

1. Sit and Reach Test 

tPemeriksaan flexibilitas bisa digunakanya tmetode tsit tand treach testt 

(SR). tMetode j tpengukuran jtini tsering sekali dipergunakan dalam ttpengukuran 

flexibilitas tthamstringt  ttjuga t ttflexibilitas tpunggung ttbawah t tnamun ttmasih ttsedikit 

ttpenilitian ttyang ttmenyebutkan ttbahwa tsit tand treach tjuga ttdapat digunakan untuk 
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ttpengukuran ttpunggung ttbawah, tsit tand r teach ttest matsih jtseringj ditgunakan jtuntuk 

tjtpengukuran tj tekstensibilitas tjtotot t jthamstrinjtg disisi lain untuk memahami dan 

pengunanaannya sendiri cukup mudah j, Hingga dengan mempelajari sedikit saja 

sudah cukup untuk mengaplikasikanya dan akan sangat berfaat ketika 

dipergunakan di lahan (jMinarro,dkk., 2008). tThe Cooper tInstitute (t2007), dengan 

nama yang mirip back saver sit and reach dapat pula digunakan unutk 

pengukuran hamstring tightness metode ini mempunyai kemiripan dan perbedaan 

terdapat pada cara pengukuranya, dimana back-saverj sit and reach tini tcukup 

jtmenggunakan tsatu jttungkai tbawah tuntuk jtpenentu ttightness jsementara tjtungkai 

tjtlainnyta jtdiposisikan tjflektsi hi tp tdan tfletksitkne te ttdengan tt tpltantar tmenapak tpada 

tlantai. jtMinnarottdkk., (tt2008), menambahkan bahwa masing-masing metode 

pengukuran, baik sit and reach test maupun back-saver sit and reach tersebut 

merupakan metode pengukuran yang dapat digolongkan jvalid dan jkredibel 

jjpengukurannya. Di jkatakan juga jbahwa jmasing-masing metode jpengukuran 

jjmenunjukkan hasil yatng jcukup jvalid jdtalam tjpengukuran jekstensibilitas jotot 

jhamstring. 

jMetode ijtSit jjatnd jjRteachjj ttest jjmerupakan jjsalah jjsatu jjalat jjtukutr jjytang 

jjdigunakan jjuntuk j jmengukur jjekstensibilitas jotot jhamstringj (jWismanto j, 2011). 

Ditsebutkanj pula bahwa Sit and Reach juga j jmetode jpengukuran jjuntuk jmengukur 

jjekstensibilitas jotot jhamstring jdan jotott jjpungtgung j jbawah jyjang jmengtgunakan 

jjmedtia jjberupa jtjkotatk jjyang jtertbuat jdarji bilah jkayu bisa pula besi dengan tttinggi 30 

cm tdari tlantai, tlalu ttdi tatas tkotak tdiletakan talat tukur setpanjangt 26 cm tmelebihi 

tkotak ttkearah ttpengguna (Quinn, 2014). 

Untutk pengunaa tn jme ttode jStit jand jR teach jseditri i talah trjesponden jdi 

tintruksikan ijagar djuduki jtegak jmeluruskan tijkakti ijktei d jepan ijkemudtian tttelapak 
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jkakinya jmenyentuh pada ij papan ibagiani  0000110bawah jkotak, jlalu jpasien jdiminta juntuk 

membungkukkan jjbadannya ke jjdepan jsemampu respon den dari posisi j tersebut 

jutjungj  jartij p tasienjakanj metnunjukkanj steberapa jjauhj jtangtkauannya j ( jMinarro dkk., 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.4 Penilaian Tes Sit and Reach umur 15 – 20 tahun 

(Widiastuti, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria Putra Skor 

Baik sekali >39 cm 5 

Baik 34 cm – 38 cm 4 

Sedang 29 cm – 33 cm 3 

Kurang 24 cm – 28 cm 2 

Kurang 

Sekali 

<23 cm 1 

Gambar 2.7 Sit and reach test(Kawano, dkk., 2010) 

 

 



 
 

 

 


