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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  LATAR BELAKANG 

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. Untuk  dapat melakukan  

gerakan tersebut maka, dibutuhkan ketangkasan dan keterampilan yang sesuai 

elastisitas serat otot (Valdivia, 2009). 

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
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 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). 

Melihat dari masalah di atas, fisioterapi sebagai salah satu profesi yang 

bergerak dalam meningkatkan kapasitas fisik dan kemampuan fungsional, maka 

untuk mengatasi masalah pada otot hamstring yang mengalami penurunan 

fleksibilitas dengan menggunakan terapi latihan berupa stretching. Penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “ pengaruh active stretching dan hold relax 

stretching terhadap fleksibilits otot hamstring pada pemain futsal”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah dalam proposal ini adalah : apakah ada pengaruh active 

stretching dan hold relax stretching terhadap fleksibilitas otot hamstring pada pemain 

futsal? 
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C. TUJUAN PEENELITIAN 

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh active stretching dan hold relax 

stretching terhadap fleksibilitas otot hamstring pada pemain futsal. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaatdari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis 

Menambah ilmu, pengalaman dan wawasan tentang beda pengaruh 

pemberian active stretching dan hold relax stretching terhadap fleksibilitas otot 

hamstring pada pemain futsal. 

2. Bagi Profesi atlit futsal 

Memberi gambaran tentang beda pengaruh pemberian active stretching 

dan hold relax stretching terhadap fleksibilitas otot hamstring pada pemain 

futsal. Sehingga dapat memberikan pilihan dalam teknik pemanasan sebelum 

melakukan permainan. 

3. Bagi Instuisi 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi institusi DIV 

Fisioterapi sebagai lahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 


