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ABSTRAK 
 

PROGRAM STUDI SARJANA FISIOTERAPI 
FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
 

ETWARD AKBAR RISMANA, AMF / J120111012 
“PENGARUH PEMBERIAN DELORME EXERCISES TRHADAP 
PENINGKATAN KEKUATAN OTOT QUADRICEPS FEMORIS PADA 
PEMAIN FUTSAL” 
 (Dibimbing Oleh : Wahyuni, SSt. FT. M. Kes dan Totok Budi Santoso, SSt. 
FT. MPH) 
 
Latar Belakang : Futsal adalah suatu permainan yang dilakukan dengan jalan 
menyepak bola, yang mempunyai tujuan untuk memasukkan bola ke gawang 
lawan dan mempertahankan gawang tersebut, agar tidak kemasukan bola. Untuk 
mencapai prestasi yang optimal diperlukan kekuatan dalam menendang bola yang 
baik pada atlet futsal. Kekuatan menendang bola di lakukan pada otot quadriceps 
pada pemain futsal yang dapat ditingkatkan dengan latihan yang memerlukan 
adanya tahanan yang optimal. Salah satu modalitas untuk meningkatkan kekuatan 
otot adalah pemberian latihan Delorme. Delorme dikenal dengan Progressive 
Resistance Exercise (PRE) dengan menggunakan pendekatan latihan 
strengthening. Prosedur nya menentukan 10RM memberikan beban yang paling 
berat dan dapat digerakkan samai 10 kali repitisi. 
Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui pengaruh Delorme tarhadap kekuatan otot 
Quadriceps femoris pada pemain futsal. 
Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah Quasi Eksperimental, dengan 
desain penelitian Pre and Post Test With Control Group Design. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling. Jumlah sampel 20 orang 
yang terdiri dari 10 orang kelompok perlakuan dan 10 orang kelompok kontrol. 
Modalitas yang diberikan adalah Terapi latihan berupa Delorme selama 4 minggu 
berturut-turut dengan 1set setiap kali latihan. Pengukuran kekuatan otot 
quadriceps femoris dilakukan dengan menggunakan leg dynamometer. Uji 
Normalitas data menggunakan Shapiro-Willk tes kemudian dilanjutkan dengan uji 
hipotesa dengan Paired Sample T-test dan uji beda menggunakan Independen T-
Test. 
Hasil Penelitian: Berdasarkan pengujian statistik didapatkan hasil yang 
signifikan dengan nilai P adalah 0.0001 dimana p < 0.05 yang berarti Ha diterima. 
Artinya ada pengaruh pemberian Delorme  terhadap kekuatan otot quadriceps 
femoris pada pemain futsal. 
Kesimpulan: Pemberian Delorme terbukti memberikan pengaruh terhadap 
peningkatan kekuatan otot quadriceps femoris pada pemain futsal. 
Kata Kunci: Delorme, kekuatan otot quadriceps femoris, futsal 
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PENDAHULUAN 

Olahraga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan daya tahan dan 

kebugaran tubuh. Salah satu olahraga yang selalu digemari adalah futsal. Futsal 

adalah suatu permainan yang dilakukan dengan jalan menyepak bola, yang 

mempunyai tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan dan 

mempertahankan gawang tersebut, agar tidak kemasukan bola. Di dalam 

memainkan bola, setiap pemain diperbolehkan menggunakan seluruh anggota 

badan kecuali tangan dan lengan. Hanya penjaga gawang yang diperbolehkan 

memainkan bola dengan kaki dan tangan (Wigianto, 2009). Program latihan yang 

baik akan merefleksikan kemampuan pemain dalam bertanding. Seorang pemain 

futsal harus mampu menunjukkan kekuatan, kecepatan dan daya tahan selama 40 

menit permainan (Huldani, 2008).  

Latihan daya tahan, kekuatan, kecepatan, kelincahan, dan kelenturan 

merupakan suatu komponen latihan fisik yang tidak dapat dipisahkan di dalam 

futsal, untuk mendapatkan kemampuan yang baik maka pelatih diharapkan dalam 

memberikan latihan fisik, yang memperhatikan beban latihan untuk kelima 

komponen tersebut, dengan berpedoman pada teori-teori beban latihan fisik. 

Selain itu pelatih juga harus memberikan latihan fisik yang diharapkan dapat 

memberikan variasi-variasi latihan, hal ini ditunjukan agar pemain tidak merasa 

bosan sehingga seberat apapun beban latihan yang diberikan tidak membebani 

pemain dalam melakukan latihan fisik. Begitu juga bagi pemain diharapkan hadir 

dalam setiap latihan fisik, karena kondisi fisik sangat berpengaruh untuk 

mencapai prestasi yang maksimal (Zainurid, 2001). 

Untuk mencapai prestasi yang optimal diperlukan kekuatan dalam 

menendang bola yang baik pada atlet futsal. Kekuatan menendang bola di lakukan 

pada otot quadriceps pada pemain futsal yang dapat ditingkatkan dengan latihan 

yang memerlukan adanya tahanan yang optimal (Margaretha, 2004). Program 

latihan peningkatan kekuatan otot quadriceps yang baik dan sistematis dapat 
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meningkatkan kemampuan fungsional dari sistem tubuh, serta meningkatkan 

komponen-komponen kondisi fisik, salah satunya yaitu kecepatan (speed). 

Menurut Sajoto (1995) speed adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan 

sekingkat-singkatnya. Kemampuan ini dibutuhkan oleh seorang atlet, terutama 

seorang pemain futsal. Yang diantaranya dapat melakukan sprint maksimal, 

dengan mempunyai speed yang baik akan membuat permainan menjadi efektif, 

serta membuat lawan menjadi kewalahan. 

Menurut (Kisner, 2006), kekuatan otot adalah sebuah istilah untuk 

menggambarkan kemampuan jaringan kontraktil untuk memproduksi tegangan 

dan sebuah akumulasi gaya yang berdasarkan pada tempat otot itu berada. Lebih 

spesifik, kekuatan otot merupakan gaya terukur yang dapat digunakan otot atau 

grup otot untuk menahan beban selama satu kali usaha maksimal. Untuk 

peningkatan kekuatan otot tipe otot yang distimulasi adalah jenis tipe otot II 

(phasic) yaitu vastus lateralis, vastus medialis, vastus intermedius. Adapun ciri-

ciri dari tipe otot phasic, yaitu : (1) memerlukan ATP yang rendah, (2) memerluka 

creatin phosphate yang tinggi, (3) sistem energi nya menggunakan anaerobic, (4) 

indeks kelelahan nya rendah. 

Fisioterapi memiliki peranan penting dalam meningkatkan performa gerak 

seseorang. Salah satu bentuk penanganannya adalah pemberian latihan berupa De 

Lorme. De Lorme dikenal dengan Progressive Resistance Exercise (PRE) dengan 

menggunakan pendekatan latihan strengthening. Prosedur nya menentukan 10RM 

memberikan beban yang paling berat dan dapat digerakkan samai 10 kali repitisi. 

Latihan metode De Lorme sebagai suatu jenis latihan strengthening akan 

menggunakan prinsip-prinsip untuk meningkatkan kekuatan otot. Kinesiologi itu 

sendiri diartikan ilmu yang mempelajari gerakan manusia yang efisien, efektif dan 

aman (lesmana, 2009). 



4 

 

Dengan demikian penulis mengajukan judul. ” Pengaruh pemberian 

delorme terhadap peningkatan kekuatan otot quadriceps femoris  pada pemain 

futsal”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian 

delorme excercise pada terhadap peningkatan kekuatan otot pada pemain futsal 

KPMKB 

 

LANDASAN TEORI 

Menurut Kisner (2006) Quadriceps merupakan suatu grup otot pada sendi 

lutut yang terletak pada sisi depan yang berfungsi untuk gerakan ekstensi lutut. 

Grup otot ini terdiri atas beberapa otot yaitu: rectus femoris, vastus medial, vastus 

intermedius, vastus lateral.  

Rectus femoris berasal dari spina illiaca anterior superior dan caput 

reflexum dari pinggir atas lekuk sendi panggul di dalam sulcus supraacetabular. 

Otot ini paling aktif pada sendi lutut ketika posisi sendi panggul ekstensi. Vastus 

medial berasal dari linea aspera labium medial. Jika otot ini bersama vastus lateral 

dilihat sebagai satu otot dan dianggap sebagai struktur bipenniform maka 

serabutnya sedikit miring pada arah yang berlawanan terhadap otot rectus femoris. 

Vastus intermedius berasal dari facies anterior dan lateral femur. Otot ini mudah 

dibedakan dengan vastus lateral, tetapi sangat sukar dipisahkan dari vastus 

medial. Otot ini menutupi otot sendi lutut yang berasal dari bagian distal menuju 

ke capsul articular sendi lutut dan berada di bagian belakang otot rectus femoris. 

Vastus lateral berasal dari facies lateral trochanter major, linea intertrochanter, 

tuberositas gluteal dan linea aspera labium lateral. Semua grup otot quadriceps 

femoris tersebut dipersarafi oleh nervus femoralis (Kisner, 2006). 

Keempat otot tersebut bersatu membentuk tendon bersama yang 

berinsertio pada patella. Di distal patella tendonnya berlanjut sebagai ligamen 

patella, dan berinsertio pada tuberositas tibia. Serabut-serabut dangkal berjalan 
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menyilang patella, sedangkan serabut-serabut tendon profunda berinsertio pada 

pinggir atas luar. Serabut-serabut otot vastus lateral dan rectus femoris 

membentuk retinaculum patella lateral dan serabut-serabut utama vastus medial 

dan sedikit serabut rectus femoris membentuk retinaculum patella medial. 

Serabut-serabut dari tractus illiotibial juga menuju ke retinaculum patella lateral. 

Retinaculum terbentang ke distal di sekitar patella terus ke condylus tibia. 

Kekuatan otot adalah kemampuan otot atau grup otot menghasilkan 

tegangan dan tenaga selama usaha maksimal baik secara dinamis maupun statis 

(Colby, 2006). Otot skeletal manusia dewasa secara keseluruhan dapat 

menghasilkan kekuatan otot kurang lebih 22000 kg (Ganong, 1995). Otot dalam 

berkontraksi dan menghasilkan tegangan memerlukan suatu tenaga/kekuatan. 

Kekuatan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, selain dipengaruhi oleh 

usia dan jenis kelamin, kekuatan otot juga dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti; faktor biomekanik, faktor neuromuscular (ukuran cross sectional otot, 

recruitmen motor unit, tipe kontraksi, jenis serabut otot, dan kecepatan kontraksi), 

faktor metabolisme (ketersediaan energi) dan faktor psikologis (motivasi) 

Otot merupakan suatu jaringan yang dapat dieksitasi yang kegiatannya 

berupa kontraksi, sehingga otot dapat digunakan untuk memindahkan bagian-

bagian skelet yang berarti suatu gerakan dapat terjadi. Hal ini terjadi karena otot 

mempunyai kemampuan untuk eksten-sibilitas, elastisitas, dan kontraktilitas. 

Dalam tubuh manusia terdapat lebih dari 500 otot skeletal dan merupakan 

otot yang membentuk 40% tubuh. Otot ini terdiri dari serabut otot (muscle fiber) 

yang berdiameter sekitar 10-80 mikron dan panjang meliputi hampir seluruh 

panjang otot (berkisar sampai beberapa puluh centimeter) serta dipersarafi oleh 

satu saraf. 

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

sistem otot. Hampir seluruh otot rangka berawal dan berakhir pada tendo dimana 

serat-serat otot rangka tersusun sejajar diantara ujung-ujung tendo sehingga akan 
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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. Serat/serabut otot rangka 

tersusun dari myofibril yang terbagi dalam beberapa filamen serat. Sedangkan 

filamen-filamen tersebut terbentuk dari protein-protein kontraktil yaitu: myosin 

(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). 

Untuk peningkatan kekuatan otot tipe otot yang distimulasi adalah jenis 

tipe otot II (phasic). Adapun ciri-ciri dari tipe otot phasic, yaitu : (1) memerlukan 

ATP yang rendah, (2) memerluka creatin phosphate yang tinggi, (3) sistem energi 

nya menggunakan anaerobic, (4) indeks kelelahan nya rendah. 

Jenis tipe otot phasic akan mengalami gangguan berupa atropi otot. 

Gangguan yang terjadi dikarenakan imobilisasi pada otot tersebut. Pada otot-otot 

quadriceps terdiri dari 2 jenis otot, yaitu otot tipe 1(tonic) dan tipe 2(phasic). Otot 

tipe 1 adalah otot rectus femoris sedangkan otot tipe 2 terdiri atas otot vastus 

medialis, otot vastus intermedian, dan otot vastus lateralis. Jadi latihan 

peningkatan kekuatan otot yang dilakukan pada otot-otot quadriceps ditujukan 

pada ketiga otot diatas selain otot rectus femoris. 

Latihan metode De Lorme sebagai suatu jenis latihan strengthening akan 

menggunakan prinsip-prinsip untuk meningkatkan kekuatan otot. Oleh karena 

prinsip yang digunakan adalah prinsip-prinsip latihan strengthening, yaitu 

overload dan specificity, maka efek yang terjadi pada metode ini akan sama 

seperti pada adaptasi akibat latihan strengthening atau resistance exercise 

(Lesmana, 2009) 

Latihan ini menggunakan pendekatan seperti pada fase warm-up karena 

beban yang digunakan ber-tingkat dari beban rendah ke tinggi, yaitu dari ½ dari 

10 RM, ¾ dari 10 RM, sampai full 10 RM. Warm-up atau sering disebut dengan 
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pre-elimenary exercise merupakan aktifitas fisik yang membantu mempersiapkan 

perfor-mance latihan baik secara psikologis maupun fisiologis dan juga berfungsi 

untuk mengurangi resiko cidera pada sendi maupun otot.  

Menurut Lesmana  efek psikologis pada warm-up akan mempengaruhi 

mental seseorang sebelum melakukan latihan karena dengan mental yang siap 

maka lebih mudah meningkatkan skill dan koordinasi 

Warm-up juga akan mepengaruhi fisiologis dari performance latihan itu 

sendiri karena akan meningkatkan aliran darah, otot dan temperatur. Selain itu 

pada warm-up juga akan terjadi perubahan-perubahan seperti di bawah ini : 

a. Meningkatkan kecepatan kontraksi dan relaksasi otot. 

b. Meningkatkan gerakan karena ketahanan kekentalan pada otot menurun. 

c. Menfasilitasi penggunaan oksigen oleh otot karena hemoglobin mele-paskan 

oksigen lebih cepat pada temperatur tinggi 

d. Memfasilitasi transmisi nerve/saraf dan memetabolisme otot pada temperatur 

tinggi. Pada spesific warm-up akan memfasilitasi recruitmen motor unit yang 

diperlukan dalam aktifitas beri-kutnya. 

e. Meningkatkan aliran darah pada seluruh jaringan yang aktif seperti pada lokal 

vaskularisasi akibat dilatasi pada metabolisme pada level yang lebih tinggi dan 

temperatur otot. 

f. Warm-up secara bertahap akan meningkatkan temperatur dan kemampuan otot 

tanpa menyebabkan fatigue atau mengurangi cadangan energy. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode Quasi Eksperiment yang sering 

disebut jugasebagai eksperimental semu oleh karena tidak semua variable 

dikontrol oleh peneliti. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu  dengan menggunakan pre test and post test with control group design. 

Penelitian ini dilakukan di tempat fitnes lima bugar dengan responden yang akan 
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diteliti adalah pemain futsal KPMKB (Keluarga Pelajar & Mahasiswa Kalimantan 

Barat). Adapun waktu penelitian ini akan di lakukan selama 4 (empat) minggu hal 

ini dikerenakan berdasarkan adaptasi neural dari latihan pembebanan akan terjadi 

setelah 4 minggu akan di mulai bulan april 2013. 

Populasi dalam penelitian ini adalah sejumlah pemain futsal KPMKB 

(Keluarga Pelajar & Mahasiswa Kalimantan Barat) dengan jumlah populasi 

sebanyak 20  orang. 

Pengumpulan data berupa pengukuran nyeri dilakukan pre-test dan post-

test pada kelompok perlakuan dan kelompok control. Analisis statistik yang 

digunakan untuk menguji normalitas data adalah Shapiro Wilk Test. Pada data 

berdistribusi normal digunakan uji statistik paired sample T-test dan uji wilcoxon 

test pada data distribusi tidak normal. Uji beda pengaruh dua kelompok 

menggunakan independen T-test pada data berdistribusi normal dan mann whitney 

jika data distribusi tidak normal. Pengolahan data menggunakan software program 

SPSS for windows. 

 

HASIL PENELITIAN 

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh Delorme 

terhadap peningkatan kekuatan otot quadriceps femoris pada pemain futsal 

KPMKB. Penelitian ini dilakukan ditempat fitnes lima bugar daerah pabelan. 

Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 20 subjek, yang terbagi menjadi dua 

kelompok (perlakuan dan kontrol). Pada kelompok perlakuan yaitu kelompok 

yang diberikan Delorme dengan jumlah 10 orang, sedangkan kelompok kontrol 

tidak diberikan Delorme dengan jumlah 10 orang. 

Responden dalam penelitian ini berusia 18-23 tahun, dengan hasil uji 

analisa data menyatakan usia responden yang banyak mengalami peningkatan 

kekuatan otot adalah responden usia 18-19 tahun. Kekuatan otot mulai timbul 

sejak lahir sampai dewasa dan terus meningkat terutama pada usia 20 sampai 30-
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an dan secara gradual menurun seiring dengan peningkatan usia. Pada umumnya 

bahwa pria lebih kuat dibandingkan dengan wanita. Kekuatan otot pria muda 

hampir sama dengan wanita muda sampai menjelang usia puber, setelah itu pria 

akan mengalami peningkatan kekuatan otot yang signifikan dibanding wanita, dan 

perbedaan terbesar timbul selama usia pertengahan (antara usia 30 sampai 50). 

Peningkatan kekuatan ini berkaitan dengan peningkatan massa otot setelah puber, 

karena setelah masa puber massa otot pria 50% lebih besar dibandingkan dengan 

massa otot wanita. Struktur anatomis baik morfologis mau-pun histologis terdapat 

perbedaan antara laki laki dan wanita.  Perbedaan tersebut mulai tampak jelas 

pada akhir usia adolesen (remaja) yaitu pada kisaran umur 17 – 18 tahun. 

Perbedaan tersebut terjadi pada sistim kardio-vaskuler dan repirasi, sistim 

hormonal, sistim syaraf begitu juga sistim muskuloskeletal. Perbedaan pada sistim 

muskuloskeltal tampak pada bentuk tubuh dimana wanita memiliki bahu yang 

lebih sempit dari laki laki. Selain itu pula perbedaan juga dapat terjadi pada 

struktur otot, dimana otot pada laki laki lebih sedikit mengandung lemak. 

Sehingga demikian kemampuan otot pada laki laki berpotensi memiliki kekuatan 

yang lebih besar dari wanita. Selain masalah energi yang berbeda, perbedaan 

struktur antara laki laki dan wanita juga berbeda dimana laki laki berpotensi 

memiliki kekuatan otot yang lebih kuat dibanding wanita, maka dampak latihan 

juga dapat diduga berbeda. Perbedaan gender ini ter-masuk juga dalam 

pengembangan kekuatan otot. Secara teori kekuatan otot diperoleh dari prinsip 

latihan beban yang bersifat overload, progressif dan dimulai dari otot besar ke otot 

kecil (Lesmana, 2009). 

Kapasitas kekuatan otot secara langsung berhubungan dengan fisologi 

cross sectional area pada serabut otot. Dengan desain latihan yang spesifik dapat 

meningkatkan kekuatan otot adanya peningkatan recruitment motor unit. 

Banyaknya jumlah motor unit yang aktif akan menghasilkan kekuatan otot yang 

besar, dengan program latihan yang didesain oleh delorme pembebanan dari kecil 
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ke besar untuk meningkatkan kekuatan otot beban yang melebihi kapasitas 

metabolik otot harus digerakkan selama latihan. 

Jenis-jenis latihan, khususnya latihan yang menggunakan beban dapat 

menimbulkan peningkatan yang besar dan cepat pada kekuatan otot. Peningkatan 

kekuatan pada tahap awal ini dapat terjadi pada orang  terlatih setelah pemberian 

latihan selama 4 minggu (Eastern, 1998). Latihan yang tidak dilakukan secara 

rutin atau tidak dilanjutkan kembali akan menyebabkan penurunan kekuatan otot 

pada otot yang terkait. Oleh karena itu pada latihan strengthening diperlukan 

waktu yang cukup lama dan dibutuhkan konsistensi dalam latihan untuk melihat 

perkembangan peningkatan pada kekuatan otot. 

Berdasarkan hasil uji statistik pada kelompok perlakuan didapatkan nilai p 

< 0,05 (signifikan) maka hasil ini menggambarkan adanya pengaruh Delorme 

terhadap peningkatan kekuatan otot quadriceps femoris. Sedangkan kelompok 

kontrol didapatkan nilai p < 0,05 (signifikan). Semua hasil uji statistik terdapat 

hasil yang signifikan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol yang 

membedakan hanya selisih  hasil mean pada kelompok perlakuan mean 3,60 

sedangkan kelompok kontrol 1,76. Pada kelompok kontrol terjadi peningkatan 

kekuatan otot quadriceps femoris yang tidak maksimal karena peneliti memiliki 

keterbatasan dalam penelitian ini sehingga tidak dapat mengontrol semua kegiatan 

sehari-hari responden. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil perhitungan uji statistik, dapat disimpulkan bahwa : 

Ada pengaruh Delorme terhadap peningkatankekuatan otot quadriceps femoris 

pada pemain futsal KPMKB (Keluarga Pelajar & Mahasiswa Kalimantan Barat). 
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Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, seperti yang telah dikemukakan maka saran 

yang diberikan adalah :  

1. Bahwa pada pemain futsal perlu mendapatkan edukasi bagaimana cara 

melakukan latihan beban metode Delorme secara  mandiri yang dapat 

dilakukan di rumah, dan dilakukan secara rutin sehingga menghindari 

terjadinya cidera pada otot dan adanya peningkatan kekuatan otot. 

2. Untuk penelitian yang lebih baik maka perlu penambahan jumlah responden 

yang di teliti, sehingga dapat diraih hasil yang luas dan lebih bervariatif. 

3. Penelitian yang akan datang diharapkan jumlah sampel tidak hanya pada laki-

laki tetapi juga perempuan yang seimbang, sehinga dapat dijadikan variabel 

baru untuk di ujikan dan di teliti hubungannya 
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