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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Olahraga merupakan salah satu aspek kehidupan yang erat 

hubungannya dengan kesehatan dan sangat bermanfaat bagi kesehatan 

individu/masyarakat baik dalam kelompok prestasi, hobi dan rekreasi 

(Anonim, 2005).  Dalam perkembangan ilmu kesehatan, usaha-usaha di 

bidang kesehatan telah mengalami perkembangan. Tidak terbatas pada 

usaha kuratif saja, tetapi juga usaha promotif, preventif, dan 

rehabilitatif. Olahraga telah mendapat tempat dalam dunia kesehatan 

sebagai salah satu faktor penting dalam usaha pencegahan penyakit  

(Adhikarmika, 2009).  

Pada umumnya dalam setiap olahraga diperlukan berbagai 

komponen fisik yang menunjang. Komponen kondisi fisik adalah 

salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam usaha 

meningkatkan prestasi, bahkan dapat dikatakan sebagai dasar tubuh 

untuk mencapai prestasi. Sajoto (1988) menyatakan komponen kondisi 

fisik terdiri dari : (1) Kekuatan (Strenght), (2) Daya tahan 

(Endurance), (3) Daya ledak (Power), (4) Kecepatan (Speed), (5) 

Kelentukan (Flexibility), (6) Kelincahan (Agility), (7) Koordinasi 

(Coordination), (8) Keseimbangan (Balance), (9) Ketepatan 

(Accurance), (10) Reaksi (Reaction). 
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Kekuatan merupakan komponen biomotor yang penting dan 

sangat diperlukan untuk meningkatkan daya tahan otot dalam 

mengatasi beban selama berlangsungnya aktivitas olahraga ( Sajoto, 

1988 ). 

Maka dari itu, Pada kelompok prestasi olahraga perlu adanya 

pembinaan olahraga guna mencapai prestasi. Tujuan dari pembinaan 

olahraga itu sendiri untuk calon atlet berpotensi, memilih jenis 

olahraga yang sesuai dengan potensi dan minatnya yang 

memperkirakan peluang untuk berhasil dalam program pembinaan 

sehingga dapat mencapai prestasi yang diharapkan, salah satunya 

adalah Pencak Silat (Lerch, 2004). 

Pengembangan Pencak Silat sebagai olahraga dan 

pertandingan (Championships) telah dirintis sejak tahun 1969, Hal 

tersebut dapat dilihat dari banyaknya perguruan-perguruan Pencak 

Silat di Indonesia. Salah satunya perguruan Pencak Silat Tapak Suci di 

Kartasura, Surakarta Jawa Tengah. Perguruan Pencak Silat Tapak Suci 

Indonesia berdiri pada tahun 1948, hingga saat ini masih eksis dan 

memunculkan atlet-atlet baru. Usaha untuk tetap mempertahankan 

keeksisan tersebut tidak mudah, diperlukan pembinaan dan 

pengembangan yang optimal. Kekuatan otot adalah salah satu aspek 

penting dalam pencak silat untuk meningkatkan prestasi. Banyak 

sekali cara untuk meningkatkan kekuatan otot. 
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Untuk meningkatkan kekuatan otot salah satunya dapat  

menggunakan Neuromuscular Electrical Stimulation (NMES) yang 

merupakan satu dari banyak modalitas yang digunakan oleh profesi 

Fisioterapi di Indonesia. NMES digunakan untuk memperkuat otot 

yang sehat atau untuk mempertahankan massa otot. NMES 

menggunakan arus listrik yang menyebabkan satu atau kelompok otot 

tertentu berkontraksi. Kontraksi otot dengan menggunakan elektrik 

stimulasi ini dapat meningkatkan kekuatan otot (Laura, 2008). 

Neuromuscular Electrical Stimulasi (NMES) dengan intensitas 

tinggi. Pada otot Quadriceps Femoris tiga kali per minggu selama 

empat minggu dengan elektikal stimulasi (100 pps, 600µs pulse 

duration, 100 ms train duration) telah berhasil meningkatkan 

kekuatan otot dan aktivasi pada pasien yang telah menjalani 

reconstriction anterior ligamen cruciatum dan total lutut arthroplasties 

(Riann, 2010 ). 

Penelitian Maffiuletti (2000), Terdapat pengaruh pemberian 

elektrostimulasi terhadap kekuatan otot dan kemampuan melompat 

pada pemain basket. Dalam penelitian ini diberikannya 

elektrostimulasi selama empat minggu dengan tiga kali perminggu, 

satu sesi selama 16 menit dengan arus rectangular  pulsed 100 Hz 

intensita 0-100 mA.  

Pada penelitian porcari et al (2005),  efek diberikan 

Neuromusculer Electrical Stimulation (NMES) lima kali perminggu 
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(20-40 menit per sesi) selama delapan minggu dengan frekuensi 70 

Hz, durasi 200 µsec dapat meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot 

abdominal. 

Diberikannya Neuromusculer Electrical Stimulation (NMES) 

pada penelitian pengaruh Neuromusculer Electrical Stimulation 

(NMES) terhadap peningkatan kekuatan otot fleksi elbow diberikan 

tiga kali dalam seminggu selama Empat minggu menggunakan Rusian 

current dengan frekuensi 90 bps dan duty cycle 15:45 dengan 

pemasangan pada grup otot telah terjadi peningkatan kekuatan otot 

dengan cepat (Helcomb, 2006). 

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa program EMS pada 

exstensor knee secara signifikan meningkatkan kekuatan isokinetic 

dan Perfomance skating pada kelompok pemain hoki es selama tiga 

minggu dengan tiga kali per minggu selama 12menit per sesi, dengan 

4-s durasi dan frekuensi 85hz dipasang secara grup otot (babault et al, 

2004). Sedangkan penelitian Bergquist et al (2010),Neuromuskuler 

Electrical Stimulation dengan durasi 100 dan intensitas 20 Hz selama 

10menit, tiga kali dalam seminggu selama empat minggu 

diaplikasikan di nerve trunk dan muscle belli trisep untuk 

meningkatkan kekuatan otot. 

Jenis arus NMES yang dapat digunakan untuk peningkatan 

kekuatan otot diantaranya ada arus Interverensi, Russian Stimulation, 
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TENS, dan Faradik. Metode pemasangan yaitu grup otot, nerve trunk , 

Titik akupuntur, Motor atau Trigger Point. 

Pentingnya fungsi dari kekuatan otot dalam olahraga pencak 

silat untuk mencegah adanya risiko terjadinya cidera dan terkait 

dengan suatu kompetisi pertandingan pencak silat. Hal inilah yang 

menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian ini. Peneliti 

ingin membandingkan pengaruh antara NMES pada metode grup otot 

dengan metode nerve trunk terhadap peningkatan otot Quadricep 

Femoris pada atlet pencak silat. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibatasi pembahasan 

tentang perbedaan pengaruh NMES (TENS) dengan metode grup otot 

dengan metode nerve trunk terhadap peningkatan kekuatan otot 

quadricep femuris pada atlet pencak silat. 

 

C. Rumusan Masalah 

Masalah yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh NMES metode grup otot terhadap 

peningkatan kekuatan otot Quadricep Femoris pada atlet Pencak 

Silat? 

2. Apakah ada pengaruh  NMES metode nerve trunk terhadap peningkatan 

kekuatan otot Quadricep Femoris pada atlet Pencak Silat? 
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3. Apakah ada perbedaan pengaruh antara NMES pada metode grup 

otot dengan metode  nerve trunk terhadap peningkatan otot 

Quadricep Femoris pada atlet pencak silat? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara  NMES pada 

metode grup otot dengan metode nerve trunk  terhadap 

peningkatan otot Quadricep Femoris pada atlet pencak silat.  

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh NMES dengan metode grup otot 

dapat meningkatkan kekuatan otot quadriceps femoris pada 

atlet pencak silat. 

b. Untuk mengetahui pengaruh  NMES dengan metode nerve 

trunk terhadap  peningkatan kekuatan otot quadriceps femoris 

pada atlet pencak silat. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pendalaman ilmu 

tentang peningkatan kekuatan otot sebelum terjun langsung di 

dalam masyarakat. 
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2. Bagi Fisioterapi 

Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan yang berguna bagi Fisioterapi, khususnya dalam 

peningkatan kekuatan otot. 

3. Bagi Pelatih Olahraga maupun Atlet 

Diharapkan dapat menjadi sebuah referensi cara baru untuk 

menjaga dan meningkatkan kekuatan otot terkait dalam 

peningkatan prestasi. 


