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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Manusia adalah makhluk yang memerlukan gerak karena hampir 

seluruh aktifitas manusia dalam hidupnya dilakukan dengan bergerak. 

Kebutuhan gerak ini harus terpenuhi agar kemampuan gerak manusia dapat 

berkembang secara optimal. Dalam melakukan pekerjaan apapun profesi nya 

manusia juga harus bergerak seperti berjalan, berlari, makan dan sebagainya. 

Apabila kebutuhan gerak tidak tercukupi maka seseorang akan terganggu 

aktifitasnya. Begitu pentingnya bergerak bagi manusia sehingga manusia akan 

selalu berusaha untuk mencegah supaya tidak cidera/sakit yang menyebabkan 

pembatasan diri dalam bergerak. Namun sayangnya masyarakat masih kurang 

memperhatikan pentingnya pencegahan sakit atau cidera yang bisa 

mengakibatkan penurunan gerak dan aktifitas fungsional tubuh. Karena 

kemajuan teknologi dan kemudahan yang ada saat ini sehingga hampir semua 

aktifitas dilakukan oleh mesin. Orang yang mengembangkan gerakan biasanya 

hanya sebagai hoby, prestasi dan menjaga kebugaran. Jika orang tersebut tidak 

mengembangkan gerakan akan ada banyak kemungkinan terjadinya gangguan 

fungsional tubuh. 

Kemungkinan gangguan gerak disebabkan karena inaktifitas, 

imobilisasi serta postur yang salah (bad posture) berlangsung lama keadaan ini 

bisa menyebabkan kekakuan sendi dan otot terjadi pemendekan, kontraktur, 
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kelemahan dan atrofi. Banyak orang yang mengalami cidera karena kurangnya 

fleksibilitas suatu otot terutama otot hamstring.  

 
Fleksibilitas adalah kemampuan dari berbagai macam sendi tubuh 

bergerak melalui luas gerak sendi secara penuh (William, 1993) sedangkan 

menurut M. Sajoto (1995) fleksibilitas adalah daya lentur seseorang dalam 

penyesuaian diri untuk segala aktivitas dengan penguluran tubuh yang luas. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi fleksibilitas yaitu tipe persendian, elastis 

otot, ligament, bentuk tubuh , jenis kelamin, suhu, dan usia. 

Otot hamstring adalah otot yang berfungsi pada gerakan fleksi lutut, 

ekstensi hip, eksternal dan internal rotasi hip. Hamstring merupakan jenis otot 

tipe I atau tonik, dimana bila terjadi suatu patologi akan mengalami 

penengangan dan pemendekan atau tightnes. Panjang otot hamstring berkaitan 

dengan fleksibilitas otot, dimana bila otot mengalami pemendekan maka 

fleksibilitas otot juga akan menurun dan timbul nyeri. 

Tightness hamstring adalah pemendekan pada otot hamstring. 

Tightness dapat terjadi ketika otot bekerja secara intensif, respon otot lebih 

cepat untuk mengalami pemendekan. Tightness membuat otot yang 

berlawanan bekerja lebih keras. Hal ini akan membuat otot yang bekerja lebih 

sedikit menjadi lemah. Jika otot yang memendek tetap dibiarkan, pola jalan 

seseorang akan ikut berubah. Dalam studi kasus peneliti sudah menemukan 

mahasiswa bukan atlet yang mengalami tightness hamstring dari dua kelas 

sudah ditemui 20 orang mahasiwa positif tightness hamstring dengan jumlah 

mahasiswa dua kelas 78 orang. 
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Salah satu jenis terapi untuk fleksibilitas otot hamstring pada kasus 

tightness hamstring adalah autostretching. Autostretching adalah salah satu 

latihan yang dapat meningkatkan fleksibilitas otot hamstring, dimana otot 

hamstring merupakan jenis otot tonik yang bila terjadi patologis maka otot 

tersebut akan mengalami penegangan dan pemendekan. Panjang otot 

hamstring berkaitan erat dengan fleksibilitas otot, bila suatu otot mengalami 

pemendekan maka fleksibilitas otot tersebut juga akan menurun. 

Autostretching ditujukan untuk memanjangkan otot yang mengalami 

pemendekan atau menurunnya elastisitas dan fleksibilitas otot baik karena 

faktor patologis(trauma, infeksi, dsb) maupun fisiologis. Autostretching adalah 

suatu metode penguluran/stretching yang biasa dilakukan pada otot-otot 

postural sebagai suatu latihan fleksibilitas yang dilakukan secara aktif oleh 

klien/pasien (Alfa Rehab,1997). Autostretching dapat meningkatkan 

fleksibilitas secara aktif dengan alasan bahwa kontraksi isotonik yang 

dilakukan saat autostretching dari otot yang mengalami pemendekan akan 

menghasilkan otot memanjang secara maksimal tanpa perlawanan (Kisner, 

2006). Pemberian autostretching yang dilakukan secara perlahan juga akan 

menghasilkan peregangan pada sarkomer sehingga peregangan akan 

mengembalikan elastisitas sarkomer  yang terganggu. Pada saat melakukan 

autostretching, otot antagonis(group otot pada sisi yang tidak di-stretch) dan 

otot agonis(otot yang akan di-stretch) keduanya relax. Secara perlahan dan 

lembut, gerakan tubuh meningkatkan tekanan pada group otot yang akan di-

stretch. Tekanan pada otot agonis saat peregangan secara aktif akan membuat 

otot mudah terulur, dimana muscle spindle tidak terstimulasi optimal dan 
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stimulasi optimal terjadi pada golgi tendon, sehingga akan diperoleh suatu 

penguluran yang berarti. Prinsip utama dari autostretching membantu pasien 

bergerak lebih mudah dan lebih baik sehingga tidak akan terjadi kerobekan 

pada otot jika stretching dilakukan dengan perlahan dan lembut (Alfa Rehab, 

1997). Dengan pemberian autosretching pada hamstring diharapkan terjadi 

pemanjangan maximal pada otot hamstring. 

Dengan demikian melihat pentingnya fleksibilitas penulis mengajukan 

judul “Pengaruh Pemberian Autostretching Terhadap Fleksibilitas Otot 

Hamstring Pada kasus Tightness Hamstring”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Apakah ada pengaruh pemberian autostretching terhadap fleksibilitas 

otot hamstring  pada kondisi tightness hamstring ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian autostretching terhadap 

fleksibilitas otot hamstring pada kondisi tightness hamstring. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat teoritis 

Menambah pengetahuan tentang tightness hasmtring dan auto 

stretching, serta memberikan gambaran bagi peningkatan khasanah ilmu 

fisioterapi yaitu para peserta didik dan dapat ditindak lanjuti pada 

penelitian berikutnya. 
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2. Manfaat praktis 

Temuan inian ini dapat dijadikan acuan dalam pengembangan 

wawasan tentang penggunaan autostretching sebagai salah satu modalitas 

untuk meningkatkan fleksibilitas, dan acuan dalam membuat program 

kesehatan serta pencegahan kepada mahasiswa/i Universitas 

Muhammadiyah Surakarta terutama jurusan Fisioterapi. 


