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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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. 

Dengan semakin berkembangnya iptek olahraga dan diberdayakannya 

berbagai potensi bidang olahraga separti: pelatih olahraga, dokter 

olahraga, Fisioterapis olahraga, masseur, instruktur senam atau fitness 

dan guru olahraga memberikan kontribusi terhadap perkembangan 

iptek olahraga tersebut berdasarkan kompetensi dan kewenangannya 

dalam melakukan upaya-upaya promotif, preventif, tindakan 

terapeutik dan upaya-upaya pemulihan akibat olahraga (Anonim, 

2005). Pada bidang olahraga perlu adanya pembinaan olahraga guna 

mencapai prestasi. Tujuan dari pembinaan olahraga itu sendiri untuk 

calon atlet yang berpotensi. Calon atlet tersebut dapat memilih jenis 

olahraga yang sesuai dengan potensi dan minatnya, yang dapat 

memberikan peluang untuk berhasil dalam program pembinaan, salah 

satunya adalah Pencak Silat (Lerch, 2004). 

Pencak Silat sebagai olahraga dan pertandingan 

(Championships) telah dirintis sejak tahun 1969, dengan melalui 

percobaan pertandingan di daerah-daerah dan ditingkat pusat. Pada 
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PON VIII tahun 1973 di Jakarta telah dipertandingkan untuk pertama 

kalinya yang sekaligus merupakan Kejuaraan tingkat Nasional yang 

pertama. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya perguruan-

perguruan  Pencak Silat di Indonesia, salah satunya perguruan Pencak 

Silat Tapak Suci di Kartasura. 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. Ada empat aspek pokok yang 

menentukan prestasi olahraga, yaitu aspek biologis, aspek psikologis, 

aspek lingkungan dan aspek penunjang (Sajoto, 1995). 

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. Menurut Sajoto (1988), menyatakan 

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

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

(5) Kelentukan (Fleksibility), (6) Kelincahan (Agility), (7) Koordinasi 

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

(Accurance), (10) Reaksi (Reaction). 

Upaya peningkatan kekuatan otot pada olahragawan atau atlit 

yang biasa dilakukan umumnya dalam bentuk latihan resistensi. 
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Memperhatikan hal tersebut, Fisioterapi yang bertugas menjaga 

lingkup gerak dan fungsi tubuh mengambil peranan dalam 

peningkatan kekuatan otot dengan menggunakan modalitas fisioterapi. 

Salah satu modalitas yang dapat meningkatkan kekuatan otot 

dapat  menggunakan Neuromuscular Electrical Stimulation (NMES) 

yang merupakan satu dari banyak modalitas yang digunakan oleh 

profesi Fisioterapi di Indonesia.NMES digunakan untuk meningkatkan 

kekuatan otot yang sehat atau untuk mempertahankan massa otot. 

NMES menggunakan arus listrik yang menyebabkan satu atau 

kelompok otot tertentu berkontraksi. Kontraksi otot dengan 

menggunakan electrical stimulasi ini dapat meningkatkan kekuatan 

otot (Laura, 2008). 

Pada atlet pencak silat otot yang paling dominan adalah otot 

triceps.karena pada tehnik dasar pencak silat yaitu antara lain belaan 

dan serangan, yang mana belaan terdiri dari gerakan pembuangan, 

tangkisan, hindaran (elakan) dan pelepasan kuncian. Sedangkan 

serangan terdiri dari serangan dengan tangan dan serangan dengan 

kaki. Pada atlet pencak silat otot triceps berfungsi untuk melakukan 

serangan diantaranya melakukan pukulan dan sodokan (Anonim, 

2011) 

NMES dengan  intensitas tinggi Pada otot tricep telah berhasil 

meningkatkan kekuatan otot tricep. Menurut penelitian Romero et. al 
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(1982), stimulasi kelompok otot tricep, didapatkan hasil kekuatan 

isometrik naik 31% di kaki non-dominan dan 21% di kaki dominan.  

NMES menggunakan arus listrik yang menyebabkan satu atau 

kelompok otot tertentu berkontraksi. Dengan meletakkan elektroda 

pada beberapa daerah dikulit tertentu Fisioterapi dapat mempengaruhi 

serabut otot untuk berkontraksi. Kontraksi otot dengan menggunakan 

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

Jenis arus NMES yang dapat digunakan untuk peningkatan kekuatan 

otot diantaranya ada arus Interverensi, Russian Stimulation, TENS 

pola Burst, dan Faradik. Dan dengan metode pemasangan yaitu 

segmental,dermatom, Fleksus, Titik akupuntur, Motor atau Trigger. 

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. perbedaan 

pengaruh antara  NMES pada metode grup otot dengan metode  nerve 

trunk terhadap peningkatan otot tricep pada atlet pencak silat. 

 
B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka identifikasi 

masalahnya adalah sebagai berikut : 

Pencak silat adalah salah satu bidang olahraga pertandingan, 

risiko terjadinya cidera dan terkait dengan suatu kompetisi 

pertandingan sangat banyak. Komponen kondisi fisik adalah salah satu 
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faktor yang memegang peranan penting dalam usaha meningkatkan 

prestasi, bahkan dapat dikatakan sebagai dasar tubuh untuk mencapai 

prestasi. Menurut Sajoto (1988), menyatakan komponen kondisi fisik 

terdiri dari : (1) Kekuatan (Strenght), (2) Daya tahan (Endurance), (3) 

Daya ledak (Power), (4) Kecepatan (Speed), (5) Kelentukan 

(Fleksibility), (6) Kelincahan (Agility), (7) Koordinasi (Coordination), 

(8) Keseimbangan (Balance), (9) Ketepatan (Accurance), (10) Reaksi 

(Reaction). 

Upaya peningkatan kekuatan otot pada olahragawan atau atlit 

yang biasa dilakukan umumnya dalam bentuk latihan resistensi. Jenis 

latihan yang dapat meningkat kekuatan otot bisa di berikan dengan 

NMES.ada beberapa arus pada NMES diantaranya menggunakan arus 

pola Interverensi, Russian Stimulation, TENS pola Burst, dan Faradik. 

Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) 

merupakan suatu cara penggunaan energi listrik yang digunakan 

merangsang sistem saraf melalui permukaan kulit. TENS mampu 

mengaktivasi baik serabut saraf berdiameter besar maupun 

berdiameter kecil yang akan menyampaikan berbagai informasi 

sensoris ke sistem saraf pusat (Parjoto, 2001). Dengan meletakkan 

elektroda pada beberapa daerah dikulit tertentu Fisioterapi dapat 

mempengaruhi serabut otot untuk berkontraksi. Kontraksi otot    

dengan menggunakan elektrikS stimulasi ini dapat meningkatkan 

kekuatan otot (Laura, 2008). 
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C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah perbedaan 

pengaruh NMES dengan arus Trancutaneous electrical nerve 

stimulation  (TENS) antara metode group otot dan metode nerve trunk 

terhadap peningkatan kekuatan otot tricep pada atlet pencak silat. 

 
D. Rumusan masalah 

Masalah yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh  NMES yang menggunakan arus 

Trancutaneous electrical nerve stimulation  (TENS) metode grup 

otot terhadap peningkatan kekuatan otot tricep pada atlet Pencak 

Silat? 

2. Apakah ada pengaruh  NMES dengan arus Trancutaneous 

electrical nerve stimulation  (TENS)    metode nerve trunk 

terhadap peningkatan kekuatan otot tricep pada atlet Pencak Silat?  

3. Apakah ada perbedaan pengaruh antara  NMES dengan arus 

Trancutaneous electrical nerve stimulation  (TENS)  pada metode 

grup otot dengan metode  nerve trunk  terhadap peningkatan otot 

tricep pada atlet pencak silat? 

 
E. Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  
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1. Untuk mengetahui adanya pengaruh  NMES yang menggunakan 

arus Trancutaneous electrical nerve stimulation  (TENS) metode 

grup otot terhadap peningkatan kekuatan otot tricep pada atlet 

Pencak Silat. 

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh  NMES dengan arus 

Trancutaneous electrical nerve stimulation  (TENS)    metode 

nerve trunk terhadap peningkatan kekuatan otot tricep pada atlet 

Pencak Silat. 

3. Untuk mngetahui adanya perbedaan pengaruh antara  NMES 

dengan arus Trancutaneous electrical nerve stimulation  (TENS)  

pada metode grup otot dengan metode  nerve trunk  terhadap 

peningkatan otot tricep pada atlet pencak silat. 

 
F. 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. 

2. Bagi Fisioterapi 

Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan yang berguna bagi Fisioterapi, khususnya dalam 

peningkatan kekuatan otot. 
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3. Bagi Pelatih Olahraga maupun Atlet 

Diharapkan dapat menjadi sebuah referensi cara baru untuk 

menjaga dan meningkatkan kekuatan otot terkait dalam 

peningkatan prestasi.   


