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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepak bola saat ini mendapat perhatian yang cukup intensif dari 

pemerintah dikarenakan olah raga ini sering dijadikan media pengangkatan 

prestasi bangsa pada ajang kompetisi di tingkat internasional. Prestasi sepak 

bola dapat ditingkatkan dengan banyak cara salah satunya pembentukan 

sekolah sepak bola. Sekolah Sepak Bola (SSB) Angkasa merupakan salah 

satu SSB di Surakarta sebagai wadah yang menyiapkan siswanya menjadi 

pemain sepak bola dimasa depan. Siswa SSB selama berlatih sangat beresiko 

mengalami cidera terutama pada ekstremitas bawah seperti strain hamstring

sebagai jenis cedera yang paling sering, diikuti oleh strain quadriceps, sprain 

ankle, dan cidera pada knee. Dari hasil survei pendahuluan yang dilakukan 

peneliti, ditemukan lima dari tujuh siswa SSB sering mangalami strain otot 

hamstring dan mengalami gangguan fleksibilitas pada otot hamstring dengan 

adanya tight pada otot hamstring. Hal ini menjadi perhatian kebutuhan

rehabilitatif yang memadai untuk mencegah reinjuries (Arnason et al., 

2004).

Fleksibilitas otot yang baik akan mendukung kualitas pemain karena

dapat mencegah strain. Fleksibiltas otot dapat ditingkatkan melalui 

fisioterapi. Fisioterapi dalam Penerapannya banyak sekali teknik yang 
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digunakan salah satunya metode muscle energy technique (MET). Muscle 

energy technique (MET) merupakan teknik manual yang memfokuskan pada

kontraksi otot, teknik ini dipercaya efektif untuk meningkatkan fleksibilitas 

otot dengan cepat dan peningkatan LGS (Wassem et al., 2010). Teknik lain 

yaitu dengan metode stretching salah satunya static stretching yaitu suatu 

metode umum yang digunakan ini menyebabkan jaringan lunak yang 

memanjang melewati titik resistensi jaringan selama periode waktu tertentu

(Kisner, 2007).

B. Rumusan Masalah

Melihat dari uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian 

untuk mengetahui:

1. Apakah ada pengaruh muscle energy technique terhadap fleksibilitas 

otot hamstring pada siswa SSB Angkasa Surakarta?

2. Apakah ada pengaruh static stretching terhadap fleksibilitas otot

hamstring pada siswa SSB Angkasa Surakarta?

3. Apakah ada perbedaan pengaruh muscle energy technique dan static

stretching terhadap fleksibilitas otot hamstring pada siswa SSB Angkasa 

Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Penelitian ini bertujan untuk mengetahui beda pengaruh muscle energy 

technique dan static stretching terhadap fleksibilitas otot hamstring pada 

siswa SSB Angkasa Surakarta.
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2. Tujuan khusus

a. Untuk mengetahui pengaruh muscle energy technique terhadap 

fleksibilitas otot hamstring pada siswa SSB Angkasa Surakarta.

b. Untuk mengetahui pengaruh static stretching terhadap fleksibilitas otot

hamstring pada siswa SSB Angkasa Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Akan dapat menambah khasanah keilmuan fisioterapi dalam bidang

fisioterapi olah raga.

b. Menambah pengetahuan dalam menggembangkan diri pada dunia 

kesehatan, khususnya di bidang fisioterapi di masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

a. Menambah pengalaman dan wawasan baru dalam hal peningkatan 

fleksibilitas otot

b. Memberi masukan akan pentingnya tretment muscle energy technique

dan static stretching untuk meningkatkan fleksibilitas otot pada SSB

Angkasa Surakarta.                    
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