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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sehat merupakan dasar dari nikmat Allah yang harus dijaga dan dipelihara. 

Kenikmatan makan, minum, tidur, bekerja, dan berfikir, serta kemampuan 

bergerak akan berkurang atau bahkan menghilang dengan adanya gangguan 

kesehatan kita. WHO (World Health Organization) menuliskan sehat merupakan 

kenyamanan jasmani, rohani dan sosial, bukan sekedar bebas dari gangguan 

penyakit, cacat maupun kelemahan. Beberapa cara untuk menjadi pribadi yang 

sehat salah satunya olahraga (Giriwijoyo, 2012). 

Olahraga kesehatan merupakan suatu kegiatan kebugaran jasmani untuk 

memelihara dan untuk meningkatkan derajat kesehatan dinamis, sehingga 

membuat orang bukan hanya sehat disaat diam akan tetapi juga bisa sehat serta 

memiliki kemampuan gerak yang mendukung setiap kegiatan dalam 

kehidupannya setiap hari yang bersifat berkala dan rutin, maupun untuk 

keperluan hobi dan mengatasi keadaan genting (Giriwijoyo, 2012). Sehat jasmani 

merupakan salah satu perkara yang  dirasakan secara langsung dari sekian banyak 

nilai yang diperoleh setelah melakukan olah raga secara teratur. Latihan fisik atau 

olahraga yang dilaksanakan secara rutin dan tertata akan meningkatkan 

kebugaran jasmani, supaya tubuh dapat mengatasi ketika menghadapi beban 

kerja secara efektif. Ketahanan, kekuatan, kecepatan, dan keterampilan 

merupakan tujuan peningkatan aspek kemampuan fisik dari latihan fisik yang 

diberikan (Moeloek, 1984). 
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Bola basket adalah olahraga yang terkenal dan populer di dunia. Bola basket 

merupakan olahraga yang dijalan secara berkelompok yangdalam satu tim 

terdiri5 orang yg saling bersaing dengan tujuan memasukkan bola kedalam 

keranjang (ring) lawan untuk mendapatkan angka. Olahraga ini adalaholahraga 

yang favorit di semua kalangan, bukan hanya mahasiswa saja yang bermain bola 

basket, tetapi pelajar dari sekolah dasar (SD) hingga menengah atas (SMA). 

Terbukti dengan banyaknyakompetisi yang diatujukan untuk pelajar dan para 

mahasiswa.Penggemarbasket dari segala umur merasakan permainan bola basket 

merupakan olahraga yang menghibur, kompetitif, menyenangkan, mendidik, dan 

yang pasti menyehatkan. Dilihat dari segi kompetitifnya makan akan muncul 

persaingan yang mengakibatkan munculnya pemain-pemain baru berkualitas 

(Moeloek, 1984). 

Kondisi fisik merupakan faktor awal yang sangat penting pada olahraga dan 

boleh memberikan perubahan kepada semua sistem fungsi tubuh kondisi fisik 

merupakan persiapan dasar paling dominan untuk penampilan fisik secara 

maksimum. Komponen dasar kondisi fisik ditinjau dari segi konsep muscular 

antara lain; ketahanan (endurance), kelincahan (agility), kekuatan (strength), 

kelenturan (flexibility), keseimbangan (balance), kecepatan (speed), dan 

koordinasi (coordination). Ditinjau dari proses  metabolicterdiri dari aerobic 

(aerobic power) dan daya anaerobic (anaerobic power) (Baley, dkk dalam 

Bafirman, 2008). 

Usaha untuk mencapai prestasi hasil optimum dalam berolahraga, 

memerlukan beberapa jenis tindakan yang menyokong keberhasilan salah 

satunya adalah kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan 

pergerakan yang sama secara berturut-turut dalam masa sesingkat mugnkin atau 
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kemampuan untuk melakukan suatu jarak dalam masa waktu yang cepat 

(Harsono, 2001). Kecepatan merupakan kemampuan pergerakan anggota badan 

atau bagian dari system penguat tubuh atau kecepatan pergerakan seluruh tubuh 

yang dilaksanakan dalam masa waktu yang sangat sedikit (Dick, 1989 dalam 

Yudiana,dkk., 2011).  

Berdasarkan pengertian mengenai kecepatan yang diberikan oleh para ahli 

dapat disimpulkan bahwa kecepatan adalah komponen kebugaran fisik yang 

diperlukan untuk membuat gerakan secara berturut-turut atau memindahkan 

badan dari tempat tertentu ke tempat lain pada jarak tertentu pada masa waktu 

yang sesingkat mungkin. Dalam menggiring bola basket sangat dibutuhkan 

kecepatan untuk memindahkan bola dari tempat satu ketempat yang lain dengan 

cepat dan dengan waktu yang singkat. 

Pada PMK RI Nomor 65 tahun 2015 dikatakan bahwa: “Fisioterapi adalah 

bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan / atau kumpulan 

untuk mengembangun, memelihara, dan memulihkan gerak tubuh dan fungsi 

tubuh sepanjang hayat dengan menggunakan penanganan manual, peningkatan 

gerakan, peralatan (physics, elektroterapi dan mekanikal) pelatihan fungsi dan 

komunikasi’’. Fisioterapis memiliki tanggung jawab terhadap peningkatan 

fungsional akibat penurunannya kemampuan otot pada tungkai bawah khususnya 

otot hamstring. Pemendekan otot hamstring kurang disadari oleh para atlet. 

Untuk mengatasi pemendekan dan gangguan otot hamstring, dibutuhkan latihan 

yang bersifat memperkuat dan memperpanjang otot. Untuk meningkatkan 

kemampuan otot hamstring dengan menggunakan latihan nordic hamstring dan 

static stretching (Irawan, 2014). 
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Hamstring merupakan kelompok otot yang terletak di bagian belakang paha 

yang terdiri dari m.semitendinosus yang berorigo pada tuberositas ischium dan 

berinsersio pada medial shaft tibia melalui tendon pes anserinus, kemudian 

m.semimembranosus berorigo pada tuberositas ischium dan berinsersio pada sisi 

posteromedial dari conilus medial tibia, yang berikutnya adalah m.bicep femoris 

terdiri dari dua caput yaitu caput longum dan caput brachii, m.biceps femoris 

caput longum berorigo pada tuberositas ischium sedangkan m.biceps femoris 

caput brachii berorigo pada sisi lateral line aspera yang keduanya berinsersio 

pada satu titik yaitu pada condilus lateral tibia (Williams, 2010). 

Hamstring adalah kumpulan otot yang kerap mengalami pemendekan dan 

cedera, pemendekan ini dapat berakibat pada gangguan postur yang kemudian 

akan menyebabkan cedera pada berbagai titik, hal ini diakibatkan oleh integrasi 

dari struktur tubuh yang saling berkaitan dalam hal ini hamstring yang berorigo 

pada tuberositas ischium jika mengalami pemendekan maka akan menghambat 

gerakan knee dan pelvic (Gagodkk., 2014). 

Penanganan fisioterapi pada kondisi pemendekan otot saat ini telah jauh 

berkembang dari yang awalnya hanya menggunakan stretching pasif kini menjadi 

aktif dan kemudian berkembang lagi dengan menggunakan latihan nordic 

hamstring, dan jauh ditingkatkan lagi dengan adanya static stretching exercise 

(Sayers, 2008). Pentingnya penelitian ini untuk dilakukan adalah untuk menjadi 

dasar acuan pemberian latihan yang lebih optimal antara latihan nordic hamstring 

dengan static stretching. Pada penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa 

perbandingan latihan static stretching dengan latihan dynamic stretching lebih 

besar pengaruh static stretching dan lebih minimal dalam menghadapi resiko 

cedera. Dengan hasil dari kajian ini maka akan sangat mudah menentukan latihan 
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yang akan diberikan pada target otot sehingga fisioterapis memiliki dasar acuan 

untuk penguluran otot hamstring yang efektif dan dapat meningkatkan kecepatan 

lari atlet tersebut. Sehingga besaran hasil optimal yang dimaksud pada konsep 

pemberian latihan nordic hamstring dan static stretching menghasilkan outcome 

yang jelasakan berbeda dan bias jadi tidak memberikan hasil yang maksimal 

akibat perbedaan konsep dari kedua latihan tersebut. 

Padaatlet basket di Academy Charis memiliki kemampuan yang luar biasa 

dalam permainan basket. Akan tetapi dengan kemampuan tersebut para atlet 

masih memiliki kecepatan yang belum maksimal. Oleh karena itu dengan latihan 

penguatan dan peningkatan kinerja otot hamstring diharapkan kemampuan atlet 

basket academy charis mengalami peningkatan kemampuanotot hamstring 

dengan perbandingan pengaruh perbandingan latihan static stretching dengan 

nordic hamstring terhadap peningkatan kecepatan lari pada atlet basket Charis 

National Academy. 

B. RumusanMasalah 
1. Bagaimana pengaruh latihan static stretching terhadap peningkatan kecepatan 

lari atlet bola basket Charis National Academy ? 

2. Bagaimana pengaruh latihan nordic hamstring terhadap peningkatan 

kecepatan lari atlet bola basket Charis National Academy? 

3. Manakah yang paling berpengaruh antara perbandingan latihan static 

stretching dengan latihan nordic hamstring terhadap peningkatan kecepatan 

lari atlet bola basket Charis National Academy? 
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C. Tujuan 
1. Tujuanumum 

Mengetahui perbandingan pengaruh static stretching dengan latihan 

nordic hamstring terhadap peningkatan kecepatan lari atlet bola basket 

Charis National Academy. 

D. Tujuankhusus 

a) Mengidentifikasi kecepatan lari sebelum diberikan latihan static 

stretching dengan latihan nordic hamstring terhadap peningkatan 

kecepatan lari atlet bola basket Charis National Academy 

b) Mengidentifikasi kecepatan setelah diberikan latihan static stretching 

dengan latihan nordic hamstring terhadap peningkatan kecepatan lari 

atlet bola basket Charis National Academy 

c) Menganalisa perubahan kecepatan sebelum dan sesudah diberikan 

perlakuan static stretching dengan latihan nordic hamstring terhadap 

peningkatan kecepatan lari atlet bola basket Charis National Academy 

E. Manfaat 
1. Manfaat Umum 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dalam 

berbagai bidang terutama dalam bidang fisioterapi dengan perbandingan 

pengaruh latihan static stretching dengan latihan Nordic hamstring terhadap 

peningkatan kecepatan lari atlet bola basket Charis National Academy. 

2. Manfaat praktis 

a) Penulis 

Hasil penelitian ini menambah pengetahuan langsung dan latihan 

mengenai perbandingan pengaruh latihan static stretching dengan latihan 

nordic hamstring terhadap peningkatan kecepatan lari atlet bola basket. 
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b) Tempat penelitian 

Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang peranan bidang 

keilmuan fisioterapi untuk mengatasi masalah kecepatan lari pada atlet bola 

basket. 

c) Responden 

Responde nmemperoleh informasi dan edukasi dalam meningkatkan 

kecepatan lari dengan pemberian latihan nordic hamstring dan static 

stretching. 

F. Keaslian Penelitian 
Table 1.1 Keaslian penelitian 

No Penulis 
Judul 

Penelitian 

Instrumen, 

Variable 

Penelitian, 

Design 

Penelitian 
Hasil Perbedaan 

1 Ari 

Irawan 

(2014) 

Pengaruh 

pemberian 

latihan 

strengthening 

leg extension 

terhadap 

kecepatan lari 

jarak dekat 

Instrumen : 

stopwatch 

Variabel 

independent : 

Strengthening 

leg extension 

exercise 

Dependent :  

kecepatan lari 

Quasi 

experimenta

l dengan pre 

and post test 

one group 

design 

Terdapat 

pengaruh 

pemberian 

latihan 

strengthening 

leg extension 

terhadap 

kecepatan lari 

Penelitian ini 

memberikan 

penguatan 

pada leg 

extension 

untuk 

mengetahui 

peningkatan 

lari jarak 

pendek 

2 Niken 

Safitri 

(Agustus 

2016) 

Perbedaan 

pengaruh static 

Stretching dan 

squat jump 

dengan dynamic 

stretching dan 

squat jump 

terhadap 

kekuatan kaki 

pemain futsal 

Instrumen : 

vertical jump 

test 

Variable 

independen : 

static 

Stretching dan 

squat jump 

dengan 

dynamic 

stretching dan 

squat jump 

Eksperimen

tal 

Pre and post 

test two 

group 

design 

Terdapat 

perbedaanpeng

aruh static 

Stretching dan 

squat jump 

dengan 

dynamic 

stretching dan 

squat jump 

terhadap 

kekuatan otot 

kaki 

Dalam kajian 

ini didapatkan 

hasil dynamic 

stretching dan 

squat jump 

lebih baik 

pengaruhnya 

dibandingkan 

dengan static 

stretching dan 

squat jump 

terhadap 
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Dependent : 

power tungkai 

power tungkai.  

3 Akhmad

Ferdian 

(April 

2016) 

Efektifitas 

antara Nordic 

Hamstring 

Exercise dengan 

Prone Hang 

Exercise 

terhadap 

Ekstensibilitas 

Tightness 

Hamstring 

Istrumen :  

pengukuran 

SRT 

variabel 

Independent :  

Latihan Nordic 

Hamstring 

dengan latihan 

Prone Hang  

Dependent :  

Ekstensibilitas 

Tightness 

Hamstring 

quasi 

exsperiment

dengan 

bentuk 2 

kelompok 

tidak 

berpasangan 

(unrelated) 

Ada perbedaan 

efektifitas 

antara Nordic 

Hamstring 

Exercise 

dengan Prone 

Hang Exercise 

terhadap 

Ekstensibilitas 

Tightness 

Hamstring. 

Penelitian ini 

mengidentifika

si efektifitas 

antara Nordic 

Hamstring 

Exercise 

dengan prone 

hang exercise 

terhadap 

ekstensibilitas 

tightness 

hamstring  

4 Fian 

Akbar 

Abdhany 

(May 

2016) 

Pengaruh latihan 

static stretching 

dan latihan 

reciprocal 

inhibition untuk 

meningkatkan 

fleksibiliti otot 

hamstring pada 

pemain futsal 

Instrument : 

pengukuran 

goniometri 

Variable 

independent : 

static 

stretching 

exercise dan 

reciprocal 

inhibition 

exercise 

Dependent : 

fleksibiliti otot 

hamstring pada 

pemain futsal 

Quasi 

eksperiment

al 

Pre test and 

post test 

two group 

design 

Tidak ada 

perbandingan 

pengaruh 

intervensi 

latihan static 

stretching dan 

latihan 

reciprocal 

inhibition 

Penelitian ini 

menghasilkan 

static 

stretching 

lebih banyak 

pengaruh dari 

pada 

reciprocal 

inhibition 

untuk 

peningkatan 

fleksibilitas 

otot hamstring  

5 Sara Faye 

Maher 

(January 

2014) 

Efek dari 

pemberian Nordic 

Hamstring 

Exercises untuk 

pemain sepak 

bola semi 

profesional di 

Istrumen :  

pengukuran 

VAS 

Independent :  

Latihan Nordic 

Hamstring  

Exercise dengan 

Uji t 

berpasangan 

dengan 

bentuk 2 

kelompok 

tidak 

berpasangan 

Pada kelompok 

intervensi terjadi 

perubahan 

signifikan pada 

kecepatan lari, 

eksentrik dan 

Kekuatan 

Penelitian ini 

mengidentifikasi

pengaruh Nordic 

Hamstring 

Exercise 

terhadap pemain 

semi 
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norwegia Prone Hang 

Exercise 

Dependent :  

Fleksibilitas otot 

Hamstring 

(unrelated) hamstring 

isometrik, dan 

konsentris 

kekuatan 

hamstring dan 

quadricep 

professional 

sepak bola,  

 

 

 

 

 


