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ABSTRAK 
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OTOT TRICEPS ADA ATLET PENCAK SILAT’’ 
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(Dibimbing oleh: Totok Budi Santoso, SSt.FT,S.Pd,M.P.H dan Wahyuni, SST. Ft, 
M. Kes) 
 

Kekuatan otot adalah salah satu aspek penting dalam pencak silat untuk 
meningkatkan prestasi. Banyak sekali cara untuk meningkatkan kekuatan otot, 
misalnya dapat dilakukan dengan menggunakan Neuromuscular Electrical 
Stimulation (NMES). NMES menggunakan arus listrik yang menyebabkan satu 
atau kelompok otot tertentu berkontraksi. Kontraksi otot dengan menggunakan 
elektrik stimulasi ini dapat meningkatkan kekuatan otot. Neuromuskuler 
Electrical Stimulation dengan durasi 100 dan intensitas 50 Hz selama 10menit, 
tiga kali dalam seminggu selama empat minggu. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara  
NMES pada metode grup otot dengan metode  nerve trunk  terhadap peningkatan 
otot triceps pada atlet pencak silat 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu. Sampel penelitian 
ini diambil berdasarkan tehnik total populasi yang dilaksanakan di padepokan 
pencak silat kartasura dan PPLP JATENG, dengan menggunakan NMES metode 
grup otot dan nerve trunk masing-masing kelompok 12 orang. Desain penelitian 
ini adalah Pre and Post Test with two Group Design dengan analisis data 
mengunakan uji statistik Parametrik.  

Hasil Penelitian: Berdasarkan pengujian statistik didapatkan hasil yang 
signifikan pada kelompok grup otot di PPLP dengan nilai P = 0,000 jadi ada 
pengaruh NMES pada metode grup otot dan pada kelompok nerve trunk nilai P = 
0,000 maka ada peningkatan otot triceps pada atlet pencak silat. Dan dari nilai 
mean dilihat kelompok grup otot lebih baik dengan peningkatan sebesar 14,47 % 
Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu  ada perbedaan pengaruh 
antara  NMES pada metode grup otot dengan metode  nerve trunk  terhadap 
peningkatan otot Tricpes pada atlet pencak silat.  
 
Kata Kunci : Kekuatan otot, NMES 
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1. 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 

PON VIII tahun 1973 di Jakarta telah dipertandingkan untuk 
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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 
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resistensi. 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 
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Romero et. al (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. 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. 

 

2. Landasan Teori/Tinjauan Pustaka 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pencak adalah permainan 

(keahlian) untuk mempertahankan diri dng kepandaian menangkis, mengelak. 

Sedangkan Silat adalah olahraga (permainan) yg didasarkan pd ketangkasan 

menyerang dan membela diri, baik dng menggunakan senjata maupun tidak. 

Sehingga arti dari Pencak Silat ialah  kepandaian berkelahi, seni bela diri khas 

Indonesia dng ketangkasan membela diri dan menyerang untuk pertandingan 

atau perkelahian (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008). 

Otot rangka tersusun dari serat-serat yang dikenal dengan building bloks 

sistem otot. Hampir seluruh otot rangka berawal dan berakhir pada tendo 
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dimana serat-serat otot rangka tersusun sejajar diantara ujung-ujung tendo 

sehingga akan terjadi reaksi saling menguatkan daya kontraksi setiap unit. 

Setiap serat otot merupakan satu sel otot yang berinti banyak, memanjang, 

silindris dan diliputi oleh membran sel yang dinamakan sarcolemma (Pujiatun, 

2001). 

Serat/serabut otot rangka tersusun dari myofibril yang terbagi dalam 

beberapa filamen serat. Sedangkan filamen-filamen tersebut terbentuk dari 

protein-protein kontraktil yaitu: miosin (berat molekul 460.000), aktin (berat 

molekul 43.000), tropomyosin (berat molekul 70.000), troponin (berat 

molekul antara 18.000-35.000 dan terdiri dari troponin I, troponin T, troponin 

C). 

Filamen-filamen yang tersusun dari protein kontraktil dibagi dalam dua 

jenis yaitu; filamen tipis dan filamen tebal. Filamen-filamen tipis tersusun dari 

aktin, tropomyosin, dan troponin. Sedangkan filamen tebal tersusun dari 

miosin dengan diameter kurang lebih dua kali diameter filamen tipis. 

Pada Filamen tebal, jenis miosin yang terdapat dalam otot adalah bentuk 

miosin II dengan dua kepala berbentuk globular dan ekor yang panjang. 

Kepala dan leher molekul-molekul miosin membentuk ikatan silang (cross-

link) dengan aktin. Miosin mempunyai rantai tebal dan rantai tipis, dan 

kepalanya tersusun dari rantai-rantai tipis dan bagian-bagian ujung rantai tebal 

yang berupa gugus amino. Kepala miosin mempunyai bagian yang berikatan 

dengan aktin (actin binding site) dan bagian yang bersifat katalitik yang dapat 

menghidrolisis ATP. 
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Filamen tipis merupakan polimer yang terdiri dari dua rantai aktin yang 

membentuk double helix yang panjang. Molekul-molekul tropomyosin 

merupakan filamen-filamen panjang yang terletak di sepanjang alur diantara 

dua rantai aktin. Tiap filamen tipis mengandung 300-400 molekul aktin dan 

40-60 molekul tropomyosin. Molekul troponin merupakan unit-unit bulat kecil 

dengan jarak tertentu di sepanjang molekul tropomyosin. Troponin T 

mengikat komponen lain troponin pada tropomyosin. Troponin I menghalangi 

interaksi miosin dan aktin, dan troponin C mengandung tempat pengikatan 

Ca2+ yang akan memicu kontraksi (Pujiatun, 2001). 

Setiap filamen tersusun berselang-seling antara aktin dan miosin serta 

sejajar antara masing-masing jenis filamen. Karena letaknya yang sejajar 

tersebut serta pembiasannya terhadap cahaya yang tidak sama, maka kelihatan 

serabut otot ini terdiri dari bagian melintang (bands) yang disebut bagian I dan 

bagian A. Bagian I kelihatan lebih terang mengandung filamen aktin dan 

bagian A yang terlihat lebih gelap mengandung filamen miosin serta sebagian 

dari filamen aktin yang letaknya bersisian dengan filamen miosin. Filamen-

filamen ini lekat pada membran atau garis Z dan bagian antara dua membran Z 

ini disebut sarcomer. 

Jika serabut otot teregang normal, panjang sarcomer kira-kira 2 mikron 

dan dalam keadaan ini terdapat filamen aktin dan miosin yang letaknya 

bersisian (overlap), sedangkan jika otot itu diregang ujung sesama filamen 

aktin menjauh dan timbullah daerah terang di tengah bagian A. Inilah yang 

disebut zone H. Dalam keadaan kontraksi zone H tidak akan terlihat, karena 
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perubahan panjang sarcomer berkisar 1,6 mikron sampai 2 mikron, dan dalam 

keadaan ini letak filamen aktin dan miosin bersisian dan hal ini juga terjadi 

pada sesama filamen aktin. Di tengah dari zone H terdapat garis lintang yang 

disebut sebagai garis M. Garis M merupakan tempat pembalikan polaritas 

molekul miosin disetiap filamen tebal. Di tempat-tempat tersebut ditemukan 

hubungan silang yang tipis yang menjaga keteraturan susunan filamen tebal. 

Myofibril berada dalam suatu lingkungan yang terdiri dari enzim protein 

dan mineral yang disebut sarcoplasma. Di dalam sarcoplasma terdapat suatu 

jaringan yang letaknya sejajar dengan fibril berbentuk longitudinal yang 

disebut reticulum sarcoplasma, disamping itu terdapat pula tubulus yang 

letaknya tegak lurus terhadap serabut otot yang disebut tubulus transversal 

atau tubulus T. Reticulum sarcoplasma dan tubulus T (sistem T) ini 

membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem sarcotubuler. 

Sistem T tubulus transversal yang merupakan kelanjutan dari membran 

serat otot, membentuk suatu kisi yang ditembus oleh fibril-fibril otot. 

Reticulum sarcoplasma yang membentuk tirai tidak beraturan disekeliling tiap 

fibril, melebar di bagian ujungnya yang dinamakan sisterna terminal yang 

sangat berdekatan dengan sistem T di tempat-tempat pertemuan pita A dan 

pita I. Di tempat-tempat ini sistem T dan sisterna reticulum sarcoplasma yang 

berada dikedua sisinya dinamakan triads untuk menggambarkan sistem 

tersebut. Fungsi sistem T yang merupakan kelanjutan dari sarcolemma adalah 

menghantarkan potensial aksi dengan kecepatan tinggi dari membran sel ke 
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seluruh fibril di otot. Reticulum sarcoplasma berperan dalam proses 

perpindahan Ca2+ dan metabolisme otot ( pujiatun,2001 ) 

3. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

eksperimen/percobaan (Experiment Research) dengan pendekatan 

Quasi Experimental dengan bentuk kelompok tidak berpasangan 

(unrelated), untuk mempelajari perbedaan pengaruh NMES metode 

group otot dengan metode nerve trunk terhadap peningkaatan 

kekuatan otot tricep pada atlet Pencak Silat. Desain penelitian ini 

adalah Pre and Post Test with two Group Design. Rancangan 

penelitian ini dengan membandingkan dua kelompok penelitian yaitu 

kelompok NMES metode nerve trunk dengan metode grup otot. 

 

4. Hasil Penelitian 

Hasil Penelitian: Berdasarkan pengujian statistik didapatkan hasil yang 

signifikan pada kelompok grup otot di PPLP dengan nilai P = 0,000 jadi ada 

pengaruh NMES pada metode grup otot dan pada kelompok nerve trunk nilai 

P = 0,000 maka ada peningkatan otot triceps pada atlet pencak silat. Dan dari 

nilai mean dilihat kelompok grup otot lebih baik dengan peningkatan sebesar 

14,47 % 
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5. Simpulan Dan Saran 

a. Simpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu  ada 

perbedaan pengaruh antara  NMES pada metode grup otot dengan metode  

nerve trunk  terhadap peningkatan otot Tricpes pada atlet pencak silat.  

b. Saran 

Dalam mencapai hasil penelitian yang lebih maksimal terhadap 

peningkatan otot tricep pada atlet pencak silat, perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut dengan menambah jumlah responden dan memperpanjang 

waktu penelitian atau menambah dosis terapi. 
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