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ABSTRAK 

PROGRAM STUDI DIPLOMA IV FISIOTERAPI 
FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
SKRIPSI, 2013 

 
FETRI RAHMIATI 
“PENGARUH ACTIVE STRETCHING DAN HOLD RELAX STRETCHING 
TERHADAP FLEKSIBILITAS OTOT HAMSTRING PADA PEMAIN 
FUTSAL”. 
 Fleksibilitas merupakan komponen yang penting dalam beraktivitas 
sehari-hari. Fleksibilitas merupakan mobilitas sendi dan elastisitas otot yang dapat 
menjangkau maksimum gerakan sendi dari berbagai posisi. 
 Banyak metode ataupun teknik yang dapat digunakan untuk melakukan 
stretching, diantaranya active stretching dan hold relax  stretching. Active 
stretching adalah suatu metode penguluran atau stretching yang biasa dilakukan 
pada otot-otot postural sebagai suatu latihan fleksibilitas yang dilakukan secara 
active oleh klien atau pasien. Sedangkan hold relax stretching merupakan 
kombinasi dari tipe stretching isometrik dengan stretching pasif.  

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif jenis eksperimen, 
dengan pendekatan pre and post test design untuk mengetahui beda pengaruh 
pemberian active stretching dan hold relax stretching pada otot hamstring. dengan 
jumlah sampel sebanyak 36 responden dengan metode pengambilan purposive 
sampling dari pemain futsal di club futsal Rendezvous Futsal Court Boyolali.   

Uji normalitas Shapiro-Wilk untuk pengukuran fleksibilitas dengan 
Goneometer mendapatkan hasil p > 0,05 yang berarti distribusi data normal, maka 
di uji analisis data menggunakan Paired Sampel t test. Dari hasil uji tersebut 
menunjukkan adanya hubungan antara latihan active stretching dan hold relax 
stretching pada otot hamstring. Pada uji beda pengaruh mendapatkan hasil bahwa 
hold relax stretching lebih berpengaruh terhadap peningkatan fleksibilitas. 
Diharapkan akan adanya penelitian selanjutnya dengan menambah jumlah 
variabel yang diteliti guna memperluas penelitian yang akan datang.   

 
Kata kunci : Active Stretching, Hold Relax Stretching, Fleksibilitas 

 

 

 

 



 
 

PENDAHULUAN 

 

Fleksibilitas sangat dibutuhkan bagi olahragawan ataupun bukan 

olahragawan, karena semakin fleksibel otot seseorang maka semakin kecil 

kemungkinan orang tersebut untuk cedera. Salah satu otot yang harus dijaga 

fleksibilitasnya adalah daerah tungkai. Untuk menghindari pemendekan otot atau 

ketegangan terjadi maka olahragawan harus menjaga fleksibilitas ototnya. 

Fleksibilitas tubuh terutama tungkai sangat diperlukan oleh seorang atlit anak-

anak maupun dewasa, karena seorang atlit seringkali harus bergerak mengubah 

arah dengan cepat dan lincah (Wahyuni dan Isnaini, 2004). 

Banyak atlit mengalami cedera karena kurang fleksibilitasnya suatu otot. 

Contohnya cidera otot hamstring, cedera otot quadrisep dan masih banyak lagi 

atlet yang cedera akibat kurang fleksibelnya otot. Pada otot hamstring yang 

berfungsi sebagai penggerak fleksi knee memiliki peluang terjadinya kerobekan 

jika tidak memiliki fleksibilitas lebih saat adanya gerakan ekstensi dari knee, yaitu 

pada saat terjadi proses gerakan menendang bola dengan keras (Alter, 1999). 

Banyak metode ataupun teknik yang dapat digunakan untuk melakukan 

stretching, diantaranya active stretching dan hold relax  stretching. Pemberian 

dari active stretching dan hold relax stretching walaupun sama-sama berbentuk 

stretching tetapi memiliki perbedaan dalam pengaplikasian dan manfaat, pada 

active stretching responden dapat dengan mandiri melakukan latihan, merasakan 

ukuran yang sesuai dengan rasa nyeri yang ditimbulkan oleh responden, 

sedangkan pada hold relax stretching memiliki keunggulan dalam penurunan rasa 



 
 

nyeri dengan adanya bantuan respon proprioceptive dari tangan terapis (Shield et 

al., 2012). 

 

LANDASAN TEORI 

Futsal adalah singkatan dari futbol (sepak bola) dan sala (ruangan) dari 

bahasa Spanyol atau futebol (Portugal/Brasil) dan salon (Prancis). Olahraga ini 

membentuk seorang pemain agar selalu siap menerima dan mengumpan bola 

dengan cepat dalam tekanan pemain lawan. Dengan ukuran lapangan yang relatif 

sempit, permainan ini menuntut teknik penguasaan bola yang tinggi, kekompakan 

tim, dan kerja sama antar pemain (Mualifah,2010). 

Pola permainan dalam Futsal banyak didominasi permainan kaki ke kaki, 

atau lebih banyak menggunakan fungsi dari ekstremitas bawah, ekstremitas bawah 

memegang peranan penting dalam permainan karena berguna untuk aktivitas 

berlari, mengontrol bola, mengoper atau bahkan melakukan shooting kedalam 

gawang lawan. Gerakan tersebut membutuhkan peranan dari fleksibilitas otot 

hamstring untuk menghasilkan usaha maksimal dan mengurangi terjadinya cidera. 

Dalam penelitian Alireza dkk (2013) mendapatkan hasil dalam penelitian bahwa 

pemberian hold relax stretching lebih dapat meningkatkan jangkauan ROM dari 

otot Hamstring, ditambah dengan  analisa Patrick More yang menjelaskan bahwa 

pemberian  hold relax stretching yang didalamnya terdapat proprioceptive 

membantu dalam mengurangi rasa nyeri selama dilakukan penguluran begitu juga 

dengan pemberian dari active stretching menurut penelitian dari Adam dkk (2001) 



 
 

mendapatkan hasil bahwa terdapat peningkatan dari fleksibilitas otot Hamstring 

pada atlit sepak bola setelah 2 minggu pelaksanaan. 

Otot hamstring berfungsi dalam olahraga sebagai penggerak dari gerak 

ekstensi hip dan fleksi dari knee. Pada olahraga futsal otot hamstring berfungsi 

sebagai persiapan awal untuk melakukan tendangan dan kemudian beralih fungsi 

sebagai stabilisator saat puncak tendangan, gerakan cepat yang dihasilkan 

biasanya membutuhkan fleksibilitas yang baik, jika tidak diimbangi dengan 

fleksibilitas biasanya akan rawan memunculkan terjadinya cidera. Untuk 

mencegah terjadinya cedera hamstring, maka otot harus kuat dan lentur. Untuk 

itu, perlu latihan peregangan dan penguatan otot yang baik(Rafqi, 2010) 

Active stretching adalah suatu metode penguluran atau stretching yang 

biasa dilakukan pada otot-otot postural sebagai suatu latihan fleksibilitas yang 

dilakukan secara active oleh klien atau pasien(Evan,2010). Dalam penerapan 

prosedur active stretching pasien menunjukkan suatu kontraksi isotonik dari otot 

yang mengalami pemendekan, secara akif otot memanjang. Kontraksi isotonik 

yang dilakukan saat active stretching dari otot yang mengalani pemendekan akan 

menghasilkan otot memanjang secara maksimal tanpa perlawanan. Adanya 

kontraksi isotonik akan membantu menggerakan stretch reseptor dari spindel otot 

untuk segera mengulur panjang otot yang maksimal. Golgi tendon organ akan 

terlibat dan menghambat ketegangan otot, bila otot sudah mengulur maksimal 

sehinga otot dapat dengan mudah dipanjangkan dan meningkatkan fleksibilitas 

otot. 



 
 

Hold relax stretching merupakan kombinasi dari tipe stretching isometrik 

dengan stretching pasif. Dikatakan demikian karena teknik hold relax streaching 

yang dilakukan adalah memberikan kontraksi pada otot yang memendek dan 

dilanjutkan dengan rileksasi dan stretching pada otot tersebut. Pada hold relax 

stretching, ketika otot berkontraksi mencapai initial stretch, maka kebalikannya 

stretch reflex membuat otot tersebut menjadi relaksasi(reverse innervation), 

dimana relaksasi ini membantu menurunkan berbagai tekanan dan siap untuk 

melakukan peregangan selanjutnya (Schrader et al., 1997). 

  

METODELOGI PENELITIAN 

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode kuantitatif. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan menggunakan 

metode two group pre and post test design untuk mengetahui beda pengaruh 

pemberian aktif stretching dan hold relax stretching pada otot hamstring terhadap 

fleksibilitas otot hamstring. Dalam penelitian ini digunakan dua kelompok 

perlakuan. Kelompok pertama yang diberikan perlakuan aktif stretching dan 

kelompok kedua diberikan perlakuan hold relax stretching. Frekuensi latihan 

tersebut adalah 3 kali seminggu selama 4 minggu.  

Sampel diambil dengan tehnik purposive sampling dimana populasi yang 

ada akan diambil sebagai sampel dalam penelitian harus memenuhi kriteria yang 

telah ditetapkan oleh peneliti. Variabel bebas pada penelitian ini adalah active 

stretching dan hold relax stretching otot hamstring. Sedangkan Variabel terikat 

pada penelitian ini adalah flexibilitas otot hamstring. 



 
 

Dalam penelitian ini, data hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk 

tabel. Data awal diuji kenormalan data dengan Shapiro Wilk test dan didapati nilai 

p > 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal. Karena data awal 

berdistribusi normal analisa untuk uji pengaruh menggunakan paired sample t-

test, untuk data tidak berpasangan karena berdistribusi normal analisa statistik 

berupa uji Independen t-test. 

 

HASIL PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan pada klub-klub futsal di Futsal Rendezvous 

Boyolali dengan jumlah responden 36 orang, data yang diperoleh diklasifikasikan 

berdasarkan distribusi sampel menurut umur terbanyak adalah umur 22-24 tahun 

sebanyak 19 orang (52,8%), 18-21 tahun sebanyak 17 orang (47,2%). Sedangkan 

untuk distribusi indeks massa tubuh didapatkan bahwa responden terbanyak 

memiliki indeks massa tubuh normal sebanyak 34 orang (94,4%), dan pre obesitas 

sebanyak 2 orang (5,6%). 

Dalam penelitian ini mendapatkan dua sampel yang masuk kedalam 

kriteria pre obesitas. Dalam pengujian data mendapatkan hasil bahwa pre obesitas 

memiliki nilai fleksibilitas yang relative rendah. Hal ini dikarenakan bahwa pre 

obesitas mempengaruhi fleksibilitas seseorang karena timbunan lemak di bawah 

kulit akan mengurangi ruang gerak seseorang sehingga gerak yang dilakukan 

menjadi tidak maksimal (Setiawan, 2007). 

Hasil pada penilaian pengaruh active stretching terhadap peningkatan 

fleksibilitas otot hamstring pada klub futsal Rendezvous Futsal Court Boyolali 



 
 

menunjukkan nilai signifikansi p=,000 dimana berarti terdapat pengaruh 

pemberian active stretching terhadap peningkatan fleksibilitas otot hamstring pada 

klub-klub futsal di Rendezvous Futsal Court Boyolali. Sedangkan hasil pada 

penilaian pengaruh hold relax stretching terhadap peningkatan fleksibilitas otot 

hamstring pada klub futsal Rendezvous Futsal Court Boyolali menunjukkan nilai 

signifikansi p=,000 dimana juga berarti terdapat pengaruh pemberian hold relax 

stretching terhadap peningkatan fleksibilitas otot hamstring. 

Dari hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai Mean pada selisih 

fleksibilitas otot hamstring active stretching lebih kecil dibandingkan dengan hold 

relax stretching dengan nilai 13,33 untuk active stretching dan 19,17 pada hold 

relax stretching menunjukkan bahwa hold relax stretching memiliki manfaat yang 

signifikan dalam peningkatan fleksibilitas otot hamstring pada pemain futsal. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisa dan perhitungan uji statistic menunjukkan 

nilai signifikasi p=,000 (p <0,05) dimana terdapat  pengaruh pemberian Active 

Stretching Dan Hold Relax Stretching terhadap fleksibilitas otot hamstring pada 

pemain futsal. 

Saran 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik terhadap 

permasalahan fungsi gerak pada pemain futsal baik secara fungsional maupun 

secara umum terkait dengan fleksibilitas dan fungsi gerak, perlu dilakukan 



 
 

penelitian lebih lanjut dengan menambah jumlah responden dan menambah 

variabel penunjang. IMT pada pemain futsal juga mempengaruhi fleksibilitas dan 

fungsi gerak karena timbunan lemak di bawah kulit akan mengurangi ruang gerak 

seseorang sehingga gerak yang dilakukan menjadi tidak maksimal memiliki 

peluang rawan akan terjadinya cidera. Sedangkan saran untuk responden adalah 

untuk melakukan pemanasan sebelum melakukan permainan futsal dengan 

menggunakan hold relax stretching yang secara teoritis ataupun pengkajian 

melalui eksperiment lebih berperan terhadap peningkatan fleksibilitas dari otot. 
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