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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Mahasiswa dengan segala tuntutan belajar semakin rendah kesadaran 

akan bergera dan berolahraga. Badan Kesehatan Dunia (World Health 

Organitation/WHO) menyebutkan sekitar dua juta orang di seluruh dunia 

meninggal akibat gaya hidup malas dan kurang berolahraga. Selain itu, stress 

yang dialami pekerja atau mahasiswa juga mengeraskan pembuluh darah yang 

akibat nya menyebabkan serangan jantung. Sebenarnya kunci mencegah hal 

ini adalah kebugaran, daya tahan serta kekebalan tubuh, yakni membiasakan 

diri untuk mencintai olahraga dan sering bergerak sejak dini. Menurut data 

Riset Kesehatan Dasar Kementrian Kesehatan Indonesia tahun 2013, saat ini 

42,0 persen masyarakat berusia lebih dari 10 tahun kekurangan aktivitas fisik. 

Berdasarkan kelompok umur terdapat kecenderungan semakin bertambah 

umur semakin menurun aktivitas fisik dan pada usia  ≥ 50 tahun mulai terjadi 

penurunan yang nyata (Widiyani, 2013). 

Faktor waktu dan padatnya kesibukan menjadi alasan utama 

mahasiswa tidak dapat melakukan aktivitas fisik. Banyak mahasiswa yang 

memandang sebelah mata terhadap olahraga, padahal hal tersebut adalah cara 

disiplin untuk menjaga pola hidup sehat. Olahraga membuat otot dan rangka 

tubuh bergerak, denyut jantung meningkat sehingga darah beserta oksigen dan 

nutrisi bisa disalurkan dengan baik keseluruh tubuh. Justru apabila kita jarang 
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berolahraga, hal ini membuat distribusi oksigen  ke seluruh tubuh menjadi 

terganggu. Dampaknya, kekurangan oksigen membuat kerja otak tidak 

maksimal sehingga mudah pusing dan susah konsentrasi, otot tubuh juga akan 

kekurangan oksigen sehingga membuat badan terasa pegal-pegal dan kaku. 

Berdasarkan hasil studi awal yang telah dilakukan peneliti dengan tes 

awal untuk melihat seseorang itu positif tightness hamstring atau tidak dengan 

menggunakan alat ukur Tes finger tip klien duduk dengan satu lutut menekuk 

sampai ke dada untuk menstabilkan panggul dan lutut yang akan diulur, 

kemudian memfleskikan trunk dan diulur sampai jari-jari tangan menyentuh 

jari-jari kaki. Klien harus mampu setidaknya menyentuh jari kaki dan tetap 

menjaga lutut yang lurus. Jika klein tidak mampu melakukan positif 

mengalami tightness hamstring. Dan untuk pengukuran saya menggunakan 

alat ukur  Sit and Reach Test. Lankah pertama meminta sampel untuk duduk 

dengan kaki lurus (Straight Leg), kaki tanpa menggunakan alas (sepatu dan 

sandal), dilanjutkan dengan sampel menaruh telapak tangannya diatas telapak 

tangan yang satunya lagi sehingga ujung-ujung jari tangan terlihat  seperti 

bertingkat. Lalu perlahan tangan sampel atau subjek maju ke arah depan 

sejauh mungkin sambil mempertahankan posisi lutut dalam alat ukur. dari 37 

mahasiswa UMS yang bertempat tinggal di Kos Animasi dan Kos Ardian 

terdapat 28 mahasiswa yang mengalami hamstring tightness atau pemendekan 

pada otot hamstring. 
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Wahyuni (2008) menyatakan selain berkontraksi, otot juga memiliki 

kemampuan untuk meregang kembali ke ukuran sebelumnya. Hal ini berkaitan 

dengan daya fleksibilitas otot yang merupakan komponen paling penting 

dalam kebugaran dan performa fisik. Fleksibilitas adalah ruang gerak Range 

of Motion yang maksimal pada satu atau serangkaian sendi. Terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi fleksibilitas, yaitu: usia, jenis kelamin, jaringan 

tubuh, sistem saraf, psikis, dan lain-lain. Lubis (2011) mengemukakan bahwa 

Tightness adalah suatu keadaan dimana terjadinya tumpang tindih antara 

filamen aktin dengan miosin dan tidak dapat kembali ke posisi normal. Istilah 

ini disebut sebagai guarding spasm. Tightness pada otot dapat membatasi 

gerak normal. Bila tidak dilakukan penguluran pada otot yang tightness, maka 

kondisi fisiologis ini akan berubah menjadi kontraktur yang lebih kompleks. 

Hal ini berimbas pula pada terjadinya pemendekan pada fascia otot. 

Salah satu tekhnik peregangan Proprioceptiven neuromuskular 

Fasilitasi (PNF) adalah: contract relax strecth. Mekanisme penambahan 

panjang otot hamstring dengan intervensi contract relax stretching akan 

meningkatkan rileksasi otot melalui pelepasan analgesik endogenus opiat 

sehingga nyeri regang dapat diturunkan atau dihilangkan. Adanya komponen 

stretching pada contract relax streth maka panjang otot dapat dikembalikan 

dengan mengaktifasi golgi tendon organ sehingga rileksasi dapat dicapai dan 

nyeri akibat ketegangan otot dapat diturunkan dan mata rantai viscous circle 

dapat diputuskan. Pemberian contract relax strecth dapat megurangi iritasi 

terhadap saraf Adhelta dan C yang menimbulkan nyeri akibat adanya 
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abnormal cross links dapat diturunkan. Hal ini dapat terjadi karena pada saat 

diberikan intervensi contract relax serabut otot ditarik keluar sampai panjang 

sarkomer penuh. Ketika hal ini terjadi maka akan membantu meluruskan 

kembali beberapa kekacauan serabut atau akibat abnormal Cross Linkss pada 

ketegangan akibat pemendekan otot. Adanya kontraksi isometrik pada 

intervensi Active Isolated stretching akan membantu menggerakkan stretch 

reseptor dari spindel otot untuk segera menyesuaikan panjang otot maksimal. 

Active Isolated Streching merupakan streching aktif yang melibatkan 

komponen sistem neuromuskuler, kemudian didalam terapi disebut metode 

mattes. Adapun tujuan dari pemberian Active Isolated Streching adalah untuk 

mencegah dan atau mengurangi kekakuan serta mengulur struktur jaringan 

lunak yang berkaitan dengan spasme sehingga dapat meningkatkan Luas 

Gerak Sendi (LGS). (Wismanto, 2011). 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk 

meneliti dan membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul Pengaruh 

metode Contract Relax dan Active Isolated stretching terhadap Peningkatan 

fleksibilitas hamstring pada kondisi Hamstring Tightness. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah Ada pengaruh dan beda Pengaruh antara Contract Relax dan 

Active Isolated stretching terhadap Peningkatan Fleksibilitas Hamstring 

Tightness? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan beda Pengaruh 

antara Contract Relax dan Active Isolated stretching terhadap Peningkatan 

Fleksibilitas Hamstring pada Kondisi Hamstring Tightness. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Akan dapat menambah khasanah keilmuan fisioterapi dalam bidang 

muskuloskeletal 

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 contract relax dan Active 

Isolated stretching untuk meningkatkan fleksibilitas otot. 


