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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Homemade Therapy Gun dan Thera Gun  

Homemade Therapy Gun dan Thera Gun mempunyai prinsip kerja yaitu 

seprti Terapi Massage Perkusi dan getaran. Penjelasan terkait dengan Terapi 

Massage Perkusi dan getaran, Definisi Homemade Therapy Gun dan Thera 

Gun, serta Myofacial Pain Trigger Point sebagai berikut. 

a. Terapi Massage dengan perkusi dan getaran (Percussive Massage and 

Vibration Therapy) 

Dibandingkan dengan massage getaran standar, Homedics 

melaporkan bahwa massage perkusif adalah teknik intensitas rendah 

hingga sedang dilakukan dalam bentuk gerakan cepat di area spesifik 

tubuh seperti punggung, leher, dan bahu anda dalam waktu yang relatif 

singkat tetapi beraturan, menghasilkan kenyamanan maksimal bagi 

pasien dan merileks kan jaringan otot. Hal ini menunjukkan bahwa 

massage perkusif ideal untuk atlet yang ingin meningkatkan kekuatan 

otot dan kemampuan otot secara umum (Derek Lakin, 2018). 

Terapi olahraga yang mengindikasikan terapi massage perkusi 

efektif untuk berbagai manfaat secara spesifik, termasuk mengurai 

jaringan parut internal, meningkatkan sirkulasi, meningkatkan lingkup 

gerak sendi, dan mengurangi kekakuan serta kejang otot. Namun, kami 

tidak menemukan uji klinis apa pun di situs web National Institutes of 

Health PubMed yang secara khusus mengeksplorasi manfaat massage 

perkusi (baik yang disampaikan melalui tangan manusia, atau mesin 

seperti Homemade Therapy Gun ), atau mendukung manfaat khusus 
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seperti ini. Di sisi lain, kami menemukan ribuan penelitian yang 

mengeksplorasi efek terapi getaran umum untuk kondisi seperti nyeri otot 

kronis dan kejang, meningkatkan refleks sendi, dan meningkatkan 

kepadatan tulang. Hal itu mungkin memiliki manfaat jangka pendek 

untuk pasien dengan penyakit Parkinson. Dengan memperhatikan detail 

ini, mari kita lihat lebih dekat bagaimana Homemade Therapy Gun  

berpengaruh terhadap tubuh manusia (Derek Lakin, 2018). 

b. Thera Gun dan Homemade Therapy Gun  

Thera Gun adalah yang bergetar pada frekuensi tinggi yaitu 

sekitar 35-40 hertz dengan amplitudo gerakan yang relatif rendah untuk 

merangsang otot-otot dan membantu otot bekerja lebih efisien. Thera 

Gun memiliki konsep terapi perkusi dan getar berfrekuensi tinggi yang 

mengaktivasi otot, mempercepat pemulihan, dan juga sebagai pereda 

nyeri (Wersland, 2014). Homemade Therapy Gun  adalah sebuah alat 

yang dibuat dengan tujuan meniru konsep Thera Gun. 

Homemade Therapy Gun memiliki spesifikasi yang sama 

dengan spesifikasi Cordless jigsaw besutan Krissbow Company pada 

umumnya yaitu kecepatan yang bervariasi dari angka satu hingga enam, 

pegangan anti slip, getaran dengan revolusi putaran mesin sekitar 600 

hingga 6000 rpm bertingkat dengan variabel angka kecepatan  1 sampai 

6, dengan kecepatan maksimal perkusi yaitu 45 perkusi per detik, 12V 

Lithium-ion /1500mAh Battery, dan 1 “Tip”dengan ujung berupa 

lacrosse ball (Krissbow Company, 2017). 
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Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa terapi getar pada 

otot mengarah kepada pemulihan cedera yang lebih cepat dan kinerja 

yang lebih baik (Piper, dkk. 2014). 

Fisioterapis akan memberikan intensitas yang relatif sesuai 

ambang nyeri masing masing pasien dan durasi  yang berkisar dari 2-10 

menit. Tentu saja sesuai dengan keadaan jaringan otot, respon, dan hasil 

yang diinginkan pada masing-masing pasien. Anda akan merasakan 

semacam osilasi dan vibrasi kecil yang menargetkan dan terfokus di satu 

tempat dengan penetrasi jaringan mulai dari jaringan otot yang 

superficial maupun yang deep (Fischer Institute, 2018). 

c. Indikasi dan Kontraindikasi Thera Gun dan Homemade Therapy Gun 

Tabel 2.1 Indikasi dan Kontraindikasi Thera Gun   

(Sumber: Fischer Institute, 2018 dan Dr. Jason Wersland, D.C, 2014) 

 

Indikasi Kontraindikasi 

1. Pra latihan 

Meningkatkan mobilitas dan 

kelenturan jaringan otot 

Menghancurkan jaringan parut 

Pemanasan otot 

2.Saat Latihan 

Meningkatkan aktivasi otot 

Meningkatkan aliran darah 

Mencegah terjadinya kelelahan 

karena asam laktat dan nyeri otot 

3.Setelah Latihan 

Menghilangkan dan mengurangi 

nyeri dengan melepaskan 

perlengketan pada otot yang 

menyebabkan terbentuknya 

Muscle knot (MTrP)  

Tingkatkan drainase limfatik 

Mengurangi nyeri otot 

Menenangkan sistem saraf dan 

mempercepat pemulihannya 

(alternatif pendinginan) 

1. Luka Terbuka 

2. Gangguan sensoris 

3. Kram 

4. Kanker 

5. Gangguan Jantung paru 

6. Gangguan Limfatik 

7. Pasca Operasi kasus 

musculoskeletal 

8. Inflamasi 

9. Gangguan sistem saraf 

pusat maupun tepi 

10. Anak-anak dibawah umur 

8 tahun 

11. Kehamilan 
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 Karena Homemade Therapy Gun memiliki konsep dan 

mekanisme kerja yang relatif sama maka bisa dianggap indikasi dan 

kontrindikasi kedua alat ini pun juga sama. 

B. Myofacial Pain Trigger Point   

Myofacial Pain Trigger Point (MTrP) atau Muscle Knot adalah 

sebuah titik sensitif berupa tonjolan pada jaringan lunak (otot) yang jika 

tertekan akan terasa nyeri sehingga terkadang menghambat gerakan dan 

penggunaan otot secara maksimal. MTrP ini berbeda dengan Myofacial Pain 

Syndrom(MPS) yang dimana saat dilakukan palpasi tidak terdapat muscle 

knot atau tonjolan seperti titik kecil dibawah kulit. MTrP biasanya 

digambarkan sebagai kram-mikro yang diakibatkan penggunaan otot secara 

terus menerus atau bahkan berlebihan hingga menimbulkan kelelahan 

sehingga salah satu serabut otot terjepit dan memendek menjadi sebuah knot, 

tetapi ilmu pengetahuan tentang terbentuk dan penyebab MTrP masih 

diperdebatkan dan sifatnya kontroversial. Tonjolan titik-titik nyeri ini timbul 

relatif sama seringnya dengan timbulnya jerawat, seringkali diabaikan jika 

nyerinya terasa ringan. Titik ini tidak tampak dilihat dengan kasat mata, tetapi 

bisa dirasakan dengan sentuhan palpasi (Paul Ingraham & Tim Taylor, 2001)  

Di antara keluhan-keluhan nyeri yang dirasakan pasien banyak 

yang memiliki kaitan dengan Myofacial Pain Trigger Point (Jan 

Dommerholt, 2006). Dari total 13 orang yang diperiksa di 8 area otot yang 

diteliti hanya satu orang yang teridentifikasi tidak memiliki trigger points, 

serta 12 orang  lainnya memiliki trigger points di 8 area ototnya dengan 

penyebaran yang beragam (David Simons, 2003). Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa sebenarnya banyak di antara kita yang memiliki 
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trigger points, akan tetapi trigger point tersebut berupa pasif sehingga tidak 

begitu terasa. 

Penyebab dari nyeri yang bisa dikatakan tergolong Myofacial 

dibagi menjadi dua bagian yaitu yang pertama penyebab mekanik dan yang 

kedua penyebab ergonomik. Penyebab mekanik yang dimaksud adalah 

terjadinya trauma akut yang berulang tetapi tergolong kecil atau biasa disebut 

repetitive microtrauma. Trauma seperti ini kebanyakan disebabkan oleh 

gerakan yang tidak normal melebihi batas kemampuan otot, postur tubuh 

yang jelek, gangguan tidur, dan eprmasalahan pada sendi tubuh. Sedangkan 

penyebab secraa ergonomik contohnya posisi tidur yang buruk, posisi kerja 

yang buruk, sering memakai sepatu dengan hak yang tinggi dan lain 

sebagainya. Gejala umum dari nyeri yang dikategorikan myofacial  biasanya 

dapat muncuk di seluruh tubuh. Untuk di area kepala, nyeri ini bisa 

mengakibatkan keluhan lain seperti migrain, leher tegang, vertigo, dan nyeri 

bahu. Di daerah badan, nyeri seperti ini bisa mengakibatkan permasalahan 

lainnya seperti nyeri punggung bawah (low back pain), nyeri menjalar hingga 

kaki dan lain sebagainya (David Simons, 2003) 

Belum ada pemeriksaan laboratorium untuk menegakkan sindrom 

nyeri myofascial. Diagnosis masih dibuat berdasarkan hasil temuan klinis. 

Pemeriksaan penunjang hanya dapat mendeteksi perubahan yang terjadi, 

seperti elektromiografi dapat mengidentifikasi otot  yang  memiliki  trigger 

point aktif akan lebih cepat mengalami kelelahan, ultrasound dapat 

memperlihatkan respons kedut lokal yang tercetus, dan tonjolan kecil di 

serabut otot yang terasa apabila dipalpasi (Giamberardino, 2011) 
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MTrP juga merupakan sindrom rasa nyeri yang tergolong sindrom 

yang akan hilang dalam waktu relatif cepat, short term syndrom (sindrom 

jangka pendek). Pada kebanyakan kasus yang terjadi pada pasien di usia 

muda MTrP sering hilang dengan sendirinya setelah 72 jam (Gerber, 2011) 

Salah satu pembentuk dan pembangkit aktualitas trigger points 

yang sudah terkenal secara umum adalah kontraksi otot yang berlangsung 

terus-menerus dengan intensitas tinggi dan prinsip overload serta waktu 

istirahat atau pendinginan yang kurang (Huguenin, 2003). Sehingga faktor 

tersebut akan sangat mempengaruhi timbulnya MTrP atau aktifnya laten 

trigger points (Edwards, 2006). Maka anggota UKM INKADO UMM yang 

sering melakukan gerakan latihan secara terus menerus dengan intensitas 

tinggi serta prinsip latihan yang overload bisa menjadi faktor penyebab 

aktivasi atau timbulnya MTrP. 

C. Mekanisme Thera Gun dan Homemade Therapy Gun Terhadap 

Myofacial Pain Trigger Point   

1. Gate Control theory 

Teori ini menjelaskan tentang mekanisme dan proses respon 

dari dua jenis reseptor secara bersamaan dalam satu waktu, reseptor yang 

dimaksud adalah reseptor tekanan dan reseptor nyeri. Reseptor rangsang 

yang menerima tekanan terhubung ke mielin atau biasa disebut serabut 

aferen yang ukurannya lebih besar. Sedangkan pada reseptor rangsangan 

yang bertugas menerima rangsang nyeri terhubung kepada serabut aferen 

kecil yang ukurannya lebih kecil. Serabut aferen ini terhubung pada 

sistem saraf salah satunya pada tulang belakang yaitu interneuron 

spinalis. Reseptor rangsangan yang bertugas menghantarkan rangsang 
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tekanan memiliki ukuran yang lebih besar jika dibandingkan dengan 

reseptor rangsangan yang bertugas menghantarkan rangsang nyeri 

sehingga kecepatan transfer rangsangannya lebih cepat dibandingkan 

dengan nyeri dan rangsang nyeri pun akan tertutupi lalu nyeri pun 

berkurang  (Mellzack, 1965). 

2. Mekanisme Thera Gun dan Homemade Therapy Gun  terhadap fisiologis 

dan Myofacial Pain Trigger Point   

Mekanisme perkusi dan getaran cepat dan konstan yang 

diberikan oleh Homemade Therapy Gun relatif sama dengan yang ada 

pada Thera Gun di klaim dapat mempercepat penyerapan dan penguraian 

asam laktat yang menyebabkan kelelahan pada otot dan menghancurkan 

muscle knot atau MTrP yang terbentuk di otot sehingga memicu 

pengurangan atau bahkan hilangnya nyeri (Wersland, 2014). 

Teori mekanisme yang terjadi saat pengurangan nyeri lainnya 

yaitu ketika otak besar kita yang luar biasa memproses rangsangan dari 

tubuh yang berbeda-beda dengan berbagai frekuensi. Nyeri biasanya 

bermanifestasi sebagai satu frekuensi tertentu, dan otak memiliki hierarki 

frekuensi yang diproses dalam urutan yang sangat khusus. 

Memperkenalkan frekuensi baru yang membingungkan untuk 

mengelabui otak menyebabkan frekuensi rasa sakit itu tertutupi. Otak 

malah memproses stimulus menenangkan dari getaran yang ditargetkan 

oleh Homemade Therapy Gun  (Wersland, 2014). 

Menurut teori "Gate control" Melzack & Wall, rangsangan 

mekanik berintensitas dan frekuensi rendah, tidak cukup agresif untuk 

merangsang nosiseptor, mengaktifkan penghambat interneuron. 
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Inhibitory neuron mengintervensi beberapa proses pengaturan sinyal 

neurologis. Tanpa aktivitas penutupan, kita akan memiliki terlalu banyak 

pengalaman rangsangan / rasa sakit nociceptive. Oleh karena itu, getaran 

mekanis yang diterapkan dapat memiliki efek sumatif, dengan strategi 

kontrol rasa sakit lainnya, dalam mengurangi respon nyeri perilaku dan 

fisiologis. Dalam terapi getaran, stimulasi otot spindle dan alpha-

motoneuronsmuscle menyebabkan kontraksi otot dan meningkatkan 

aktivitas elektromiografi. Konsumsi oksigen, suhu otot dan aliran darah 

kulit meningkat berbanding lurus dengan getaran (Melzack & Wall, 

1978). 

Frekuensi Thera Gun dan Homemade Therapy Gun relatif 

sama yaitu berkisar sekitar 35-40 Hertz dengan getaran perkusi 45 kali 

perdetik berada pada angka yang lebih tinggi daripada frekuensi 

kebanyakan rasa sakit tetapi tidak terlalu tinggi siatas ambang batas nyeri 

seseorang. Stimulasi dengan frekuensi ini bertahan dan menumpuk 

frekuensi dibawahnya dan membuat otak beradaptasi sehingga otak akan 

berhenti memproses nyeri yang ada sebelumnya. ini adalah 

keseimbangan sempurna dari frekuensi dan amplitudo yang menutupi 

sebagian besar rangsangan lain, salah satunya rangsangan nyeri sehingga 

memungkinkan kita untuk bergerak lebih bebas tanpa ada hambatan dari 

nyeri dan membantu mempercepat proses penyembuhan (Fisher Institute, 

2018). 
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3. Komponen alat dan Metode penggunaan Thera Gun dan Homemade 

Therapy Gun   

a. Komponen alat Thera Gun 

  Thera Gun memiliki ukuran 8,5 "x 5,5" x 2 ", berat 2,7 pon, 

dan baterai LithiumTech 12-volt.  

 

 

  Alat ini juga dilengkapi dengan komponen berkelas industri, 

dengan distribusi dan stabilitas berat yang seimbang, tubuh 

berventilasi, dan tombol on/off yang dipasang di pegangan serta 

terdapat indikator baterai.  

  Pada Thera Gun, terdapat empat pilihan TIP dengan bentuk 

yang berbeda-beda, yaitu: 

Gambar 2.1 Alat dan Komponen Thera Gun 

(Sumber: Wersland, 2014) 
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Gambar 2.2 TIP 

(Sumber: Wersland, 2014) 

 

 Keterangan fungsi dimulai dari kiri gambar yaitu bola besar, 

untuk kelompok otot besar (misalnya, paha depan, glutes) atau nyeri 

ekstrem. Bola Standar, untuk penggunaan umum. Dampener, untuk 

kelembutan ekstrim atau area tulang. Kerucut, untuk titik pemicu dan 

area otot kecil (misalnya, kaki, pergelangan tangan, dsb) (Wersland, 

2014). 

b. Komponen alat Homemade Therapy Gun 

Bagian utama Homemade Therapy Gun adalah bagian dari 

Badan Krissbow Cordless Jigsaw yang dimodifikasi hanya dengan 

mengganti mata gergaji menjadi TIP agar bisa dipasang Lacrosse Ball. 

Ada pengaturan kecepatan di bagian samping alat dengan variasi 

angka dari angka 1 hingga 6, Homemade Therapy Gun  beroperasi di 

antara 600 dan 6000 RPM (35-40 Hertz) selama 40-45 menit per 

charge. Pengisian penuh akan memakan waktu sekitar 50 menit 

(Crissbow Company, 2017).  
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Gambar 2.3 Homemade Therapy Gun  

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2019) 

Dengan menekan cepat tombol di lengan kedua sisi yang 

berlawanan, lengan Homemade Therapy Gun  dapat disesuaikan ke 

dua sudut penempatan yang berbeda, memungkinkan Anda untuk 

melakukan terapi di berbagai bagian tubuh yang berbeda. Pada ujung 

lengan ini ada mekanisme tarikan sederhana yang bisa ditarik 

sehingga memungkinkan anda untuk melepas dan mengganti TIP 

menjadi variasi lain.  

c. Metode penggunaan Thera Gun dan Homemade Therapy Gun  

Metode penggunaan Homemade Therapy Gun disamakan 

dengan metode penggunaan pada Thera Gun agar didapatkan hasil 

yang relatif sama. Langkah awalnya yaitu cukup aktifkan Homemade 

Therapy Gun , tekan TIP pilihan Anda ke area kulit Anda sampai 

terasa nyaman, dan biarkan alat bergetar dan bergerak di area rasa 

nyeri dan sekitarnya. Selanjutnya lakukan variasi gerakan alat yaitu 
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gerakan diam di satu titik maupun memutar dengan jarak sekitar satu 

sentimeter per detik. Disarankan untuk melakukan interfensi di setiap 

bagian tubuh yang terdapat Myofacial Pain Trigger Point selama 2-10 

menit, di setiap regio tubuh. Dengan penggunaan rata-rata ini, 

direkomendasikan TIP ini harus diganti setiap 90 hari (Highya, 2018). 

Selain kemungkinan yang disebabkan karena terlalu banyak 

penggunaan pada tubuh atau penekanan yang terlalu keras, kami tidak 

menemukan efek samping umum yang terkait dengan penggunaan 

massage perkusi atau terapi getaran selama penelitian kami  Namun, 

ditekankan bahwa Homemade Therapy Gun  tidak boleh digunakan 

oleh anak-anak di bawah usia delapan tahun, atau mereka yang hamil 

dan seperti biasa, jika anda memiliki kondisi khusus anda harus 

berkonsultasi dengan dokter maupun fisioterapis anda sebelum 

menggunakan (Highya, 2018) 

D. Karate dan Latihannya 

Karate adalah sebuah cabang olahraga beladiri dimana mayoritas 

bentuk gerakan serta aktifitasnya menggunakan tangan dan kaki. Contohnya 

seperti pukulan, tendangan, dan tangkisan (World Karatedo Federation, 

2011). 

Latihan atau biasa disebut dengan training adalah suatu proses 

yang dilakukan secara berulang kali, dan progresif. Semakin hari beban serta 

ragam latihan juga bertambah hingga mencapai hasil yang maksimal.  

Hasil latihan ini akan terlihat nyata dalam bentuk prestasi yang 

diraih serta harus tetap berpedoman pada prinsip yang benar dan teruji 

(Kramatmadja, 2009). 
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Teknik dasar dalam latihan karate terdiri dari gerakan seperti 

menangkis, memukul dan menendang dengan pusat konsentrasi tumbukan 

yang terjadi yaitu pada kepalan tangan, sisi telapak tangan dan kaki, 

punggung kaki, ujung kaki dan lain sebagainya (Kramatmadja, 2009). 

1. Tehnik dasar latihan karate 

Teknik dasar dalam latihan karate terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :  

a. Kihon, latihan teknik ini merupakan teknik dasar meliputi teknik 

menendang, memukul, dan menangkis. Untuk orang dengan sabuk 

putih gerakan yang dilatih hanyalah teknik kihon berupa tendangan 

dan pukulan saja. Untuk orang yang sudah masuk sabuk coklat 

barulah diajarkan teknik membanting dan dibanting. Untuk orang 

dengan sabuk hitam dianggap sudah menguasai kedua prinsip 

sebelumnya dan mengkombinasikannya dalam pertarungan.  

b. Kata, merupakan latihan berupa jurus yaitu rangkaian dari gerakan 

dalam kihon. Gerakan dan pernafasan yang dilakukan akan berbeda di 

setiap Kata.  

c. Kumite, yaitu latihan bertarung antar individu satu lawan satu. Kumite 

biasa juga disebut dengan Sparring. Teknik ini diajarkan ketika 

individu sudah mencapai sabuk biru dan selanjutnya.  
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Gerakan memukul dan menangkis dalam karate melibatkan otot-

otot seperti otot bahu (Shoulder Complex) dan otot lengan (Elbow). 

Untuk gerakan lain seperti menendang, otot yang aktif adalah otot-otot 

tungkai bawah (Lower Extremity Muscles). 

Untuk menentukan program latihan seorang atlet, kondisi fisiknya 

memegang peranan penting. Jika kondisi fisik ataupun program latihan 

yang dijalankan oleh atlet tidak sesuai maka akan berpengaruh pada 

peforma atlet di kejuaraan. Tujuan dari merencanakan program latihan 

yang sesuai dengan kondisi fisik atlet yaitu dengan meningkatkan 

kesegraan jasmani serta fungsional tubuh atlet dan memungkinkan atlet 

meraih prestasi yang lebih baik di kondisi primanya. (Kramatmadja, 

2009). 

Komponen seperti koordinasi gerakan, kecepatan, kelentukan, dan 

ketepatan merupakan komponen dalam menentukan kondisi fisik atlet di 

bidang olahraga karate (Kramatmadja, 2009). 

Banyak tekanan yang harus diberikan untuk perkembangan tubuh 

secara keseluruhan seperti penambahan intensitas serta beban latihan 

yang diberikan secara bertahap dan lain sebagainya untuk mendapatkan 

kondisi fsik yang optimal dari seorang atlet. (Kramatmadja, 2009). 

2. Bentuk Latihan Fisik Karate dan Hubungannya dengan Myofacial Pain 

Trigger Point 

Bentuk - bentuk latihan untuk meningkatkan kekuatan dan kondisi 

fisik (Kramatmadja, 2009), meliputi : 
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a. Kekuatan (Strength) 

Dalam olahraga karate terdapat anggota tubuh yang 

memerlukan kekuatan yang besar seperti lengan (kekuatan pukulan), 

tungkai (kekuatan tendangan), dan perut atau bagian tubuh lainnya 

(tangkisan) menahan serangan lawan ke tubuh atlet. Bentuk latihannya 

meliputi  : 

1. Push Up (Beban pada otot tricep) 

2. Pull Up (Beban pada otot Bicep) 

3. Sit Up (Beban pada otot core) 

4. Squat Jump (Beban pada otot Quadtricep dan hamstring) 

5. Weight Training (Latihan Beban) 

Pada tahap latihan ini terdapat banyak latihan dengan prinsip 

overload. Itulah mengapa tahap ini menjadi salah satu faktor resiko 

terjadinya MTrP. 

b. Kecepatan (Speed) 

Kecepatan sangat dibutuhkan dalan cabang olahraga karate 

untuk menyerang lawan. Contoh bentuk latihannya yaitu : 

1. Lari Akselerasi 

2. Running Uphill and Downhill 

3. Interval Training 

c. Kelincahan (Agility) 

Untuk menghindari serangan lawan dan mencari kesempatan 

untuk menyerang dibutuhkan kelincahan. Contoh bentuk latihan 

kelincahan yaitu : 

1. Lari Boomerang 
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2. Lari Zig - zag 

3. Squat Thrust 

d. Daya Tahan (endurance) 

Untuk membantu peforma jangka panjang atlet dalam 

bertanding dibutuhkan daya tahan. Contoh bentuk latihannya : 

1. Fartlek (Speed Play) 

2. Lari Lintas Alam (Cross Country) 

3. Interval Training 

e. Kelentukan (Flexibility) 

Untuk membantu pergerakan atlit secara luas serta 

mengurangi resiko cidera pada persendian atlet dibutuhkan 

kelentukan. Contoh bentuk latihan : 

1. Peregangan Statis 

2. Peregangan Dinamis 

3. Peregangan Pasif 

f. Koordinasi (coordination) 

Untuk membantu atlet agar terbiasa dengan gerakan gerakan 

yang berbeda dan serangan yang bervariasi maka koordinasi sangat 

diperlukan. Salah satu contoh bentuk latihannya yaitu bertarung 

dengan bayangan (Shadow Fight). Hal ini dilakukan untuk 

membiasakan diri bertahan dan menyerang secara terus menerus 

dengan bayanagan imajinasi keadaan lawan. 

g. Ketepatan (accuracy) 

Ketepatan sangat membantu atlet dalam melakukan 

serangan agar serangan yang dilancarkan memiliki dampak yang 
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diharapkan karena pada tempat yang tepat. Contoh latihannya salah 

satunya Target training. 

h. Reaksi (reaction) 

Hal ini dibutuhkan seorang atlet untuk melakukan tangksan 

dan serangan balik secara cepat sehingga lawan tidak memiliki waktu 

untuk melakukan pencegahan. Salah satu bentuk latihannya yaitu 

latihan aksi dan reaksi. Latihan ini termasuk dalam latihan Kumite. 

 Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk latihan dan 

prinsip latihan dalam karate banyak yang menggunakan prinsip gerakan 

dan benturan berulang-ulang yang dapat menimbulkan trauma pada bagian 

bagian tubuh tertentu serta penambahan beban yang memiliki prinsip 

overload. Karena hal diatas termasuk kedalam faktor-faktor yang 

memungkinkan terjadinya MTrP maka dari itu anggota karate INKADO 

UMM berpotensi untuk memiliki keluhan MTrP. 


