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BEDA PENGARUH METODE ACTIVE ISOLATED STRETCHING DAN 

AUTO STRETCHING DALAM MENINGKATKAN FLEKSIBILITAS 

OTOT HAMSTRING DI KAMPUNG BATIK LAWEYAN 

Abstrak 

Latar belakang: Penurunan fleksibilitas otot hamstring sering terjadi pada pekerja 

usia 27-50 tahun. Untuk mengatasi masalah kontraktur otot, gangguan fleksibilitas 

otot serta meningkatkan kerja otot secara optimal, maka dibutuhkan suatu latihan 

yang bersifat mengulur otot yang mengalami gangguan disebut stretching. Tehnik 

yang dapat digunakan dalam stretching, diantaranya metode Active Isolated 

Stretching dan Auto Stretching. Tujuan: Mengetahui pengaruh metode active 

isolated stretching dan auto stretching serta beda pengaruh metode active isolated 

stretching dan auto stretching dalam meningkatkan fleksibilitas otot hamstring. 

Metode penelitian: Penelitian  ini menggunakan metode quasi eksperimental. 

Desain penelitian berupa two group  pre test and post test design. Tehnik 

pengambilan sampel secara conveniense sampling. Jumlah sampel 20 sebagai 

responden. Analisis data menggunakan uji paired sample t-test dan independent 

sample t-test. Hasil penelitian: Menunjukkan adanya pengaruh fleksibilitas otot 

hamstring responden dengan active isolated stretching diperoleh nilai t = -4,123; p 

= 0,003. Pengaruh fleksibilitas hamstring dengan auto stretching diperoleh nilai t 

= -3,652; p = 0,005. Beda pengaruh fleksibilitas otot hamstring dengan active 

isolated stretching dan auto stretching diperoleh hasil t = -1,557 dengan p = 

0,137. Kesimpulan: Ada pengaruh fleksibilitas otot hamstring dengan active 

isolated stretching. Ada pengaruh fleksibilitas otot hamstring dengan auto 

stretching. Beda pengaruh fleksibilitas otot hamstring dengan active isolated 

stretching dan auto stretching. 

Kata kunci: Fleksibilitas, Otot Hamstring, Active Isolated Stretching, Auto 

Stretching 

Abstract 

Background: Decreased flexibility of hamstring muscles often occurs in workers 

aged 27-50 years. To overcome the problem of muscle contracture, disruption of 

muscle flexibility and improve muscle work optimally, it takes an exercise that is 

stretching out the muscles that have disorders called stretching. Techniques that 

can be used in stretching, including methods of Active Isolated Stretching and 

Auto Stretching. Objective: To know the effect of active isolated stretching and 

auto stretching method and different effect of active isolated stretching and auto 

stretching method in increasing flexibility of hamstring muscle. Methods: This 

research uses quasi experimental method. The research design is two groups pre 

test and post test design. The sampling technique is convenience sampling. 

Number of sample 20 as respondent. Data analysis using paired sample t-test and 

independent sample t-test. Research result: Show the influence of flexibility of 

hamstring muscle of respondent with active isolated stretching obtained t value = 

-4,123; p = 0.003. Effect of hamstring flexibility with auto stretching obtained t 

value = -3,652; p = 0.005. Different effect of flexibility of hamstring muscle with 



2 

active isolated stretching and auto stretching obtained result t = -1,557 with p = 

0,137. Conclusion: There is an effect of hamstring muscle flexibility with active 

isolated stretching. There is an effect of hamstring muscle flexibility with auto 

stretching. Different effect of flexibility of hamstring muscle with active isolated 

stretching and auto stretching. 

Keywords: Flexibility, Hamstring Muscles, Active Isolated Stretching, Auto 

Stretching 

1. PENDAHULUAN.

Berbagai kota di Indonesia memiliki ciri khas dalam pembuatan motif-motif

batik, salah satunya di Kota Surakarta. Salah satu produk unggulan kota ini

yaitu industri batik tulis. Kemajuan teknologi telah menciptakan tehnik cetak

maupun tehnik cat yang melahirkan batik cap. Jumlah industri batik tulis

yang terdapat di wilayah Kota Surakarta sebanyak 36 buah, di samping itu

masih ada yang menggunakan tehnik printing sebanyak 72 perusahaan, tehnik

cap sebanyak 54 perusahaan, dan kombinasi tehnik tulis, cap, printing

sebanyak 22 perusahaan. Sedangkan ekspor batik terus meningkat setiap

tahunnya. Pada tahun 2006 sebesar US$ 2,496,539.46 sampai dengan tahun

2010 sebesar US$ 10,196,173.12 (Setiawati, 2014).

Salah satu upaya untuk menghasilkan produk yang berkualitas 

diantaranya dengan memperhatikan bahaya dan resiko lingkungan, kesehatan, 

dan keselamatan kerja. Penerapan ergonomi perlu mendapatkan perhatian 

yang cukup karena kurangnya perhatian terhadap penerapan ergonomi dapat 

menimbulkan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan tenaga kerja. 

Permasalahan pada pekerja dapat di antisipasi dengan menerapkan ergonomi 

di tempat kerja sehingga resiko bahaya yang ada dapat dikurangi. 

Dari pengamatan awal masih banyak pekerja batik yang belum 

mempertimbangkan aspek-aspek ergonomi baik dari metode kerja ataupun 

fasilitas kerja yang digunakan. Hal ini dapat memicu timbulnya keluhan dan 

cidera pada otot yang disebut juga musculoskeletal disorder. Gangguan yang 

dialami oleh pekerja batikseperti nyeri pinggang, leher, dan mengalami 

penurunan fleksibilitas otot. 
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Penurunan fleksibilitas otot sering terjadi pada masyarakat terutama 

otot hamstring, walaupun kadang tidak dijadikan suatu masalah yang serius 

(Wismanto, 2011). Dalam penelitian epidemiologi, insiden dari penurunan 

fleksibilitas paling banyak dialami populasi pekerja usia 27-50 tahun. 

Penurunan fleksibilitas  merupakan kondisi umum yang terjadi dimana sekitar 

60 % pekerja di dunia mengalami hal tersebut.  

Untuk mengatasi masalah kontraktur otot, gangguan fleksibilitas otot 

serta meningkatkan kerja otot secara optimal, maka dibutuhkan suatu latihan 

atau metode yang bersifat mengulur otot yang mengalami gangguan yang 

disebut stretching (Irfan, 2008). Tehnik yang dapat digunakan dalam 

stretching, diantaranya metode Active Isolated Stretching dan Auto 

Stretching. 

2. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode yang bersifat quasi

ekspiremental. Desain penelitian berupa two group  pre test and post test

design untuk melihat perbedaan antara fleksibilitas hamstring yang terbagi

dua kelompok dengan perlakuan berbeda. Populasi penelitian ini adalah

pekerja batik di pabrik Pria Tampan (Kampung Batik Laweyan, Surakarta).

Jumlah sampel yang akan diambil sebanyak 20 orang. Tehnik pengambilan

sampel secara conveniense sampling.

Kriteria inklusi sebagai berikut: pekerja batik yang sudah bekerja 

sekitar lebih dari 1 tahun, bersedia menjadi sampel dalam penelitian dan 

menjalankan prosedur yang ditetapkan, tidak melakukan olahraga yang 

teratur. Kriteria eksklusi sebagai berikut: pasien hypermobility, tidak dalam 

keadaan cidera pada punggung bawah, hip, ankle dan knee, kontraindikasi 

untuk diberikan tehnik stretching. Drop out sebagai berikut: tidak kooperatif 

dengan peneliti, dalam proses terapi tidak mengikuti arahan terapi sesuai 

jadwal. 
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2.1 Definisi Konseptual 

Fleksibilitas merupakan kemampuan dari sistem neuromuskular untuk 

mengikuti suatu seri gerakan sendi. Metode Sit and Reach Test (SR) 

merupakan alat ukur ekstensibilitas dari otot hamstring (Wismanto, 

2011). AIS (Active Isolated Stretching) merupakan suatu metode 

stretching yang menggunakan adaptasi suatu kontraksi otot agonis secara 

aktif dan merelaksasikan otot antagonis melalui inhibisi timbal balik 

(reciprocal inhibition) yang menyebabkan terjadinya peregangan otot 

antagonis tanpa meningkatkan ketegangan  otot pada otot agonisnya. 

Auto Stretching termasuk stretching aktif dimana metode stretching 

dilakukan dengan benar oleh pasien itu sendiri pada otot atau kelompok 

otot yang mengalami pemendekan (Irfan & Natalia, 2008). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data kelompok ditinjau dari usia responden, yaitu kelompok perlakuan paling 

banyak rentan usia 42 – 50 tahun (70%) dan paling sedikit rentan usia 67 – 75 

tahun (0% atau tidak ada). Kelompok kontrol paling banyak rentan usia 51 – 

58 tahun (50%) dan paling sedikit rentan usia 42 – 50 tahun (0% atau tidak 

ada). 

Data kelompok ditinjau dari jenis kelamin responden, yaitu kelompok 

perlakuan paling banyak laki-laki 10 orang (100%). Kelompok kontrol paling 

banyak perempuan 6 orang (60%) dan  paling sedikit 4 orang (40%). 

Data kelompok ditinjau dari lama bekerja responden, yaitu kelompok 

perlakuan paling lama bekerja selama 8 tahun sebanyak 3 orang (30%) dan 

paling cepat bekerja selama 5 tahun (0% atau tidak ada). Kelompok kontrol 

paling lama bekerja selama 7 tahun sebanyak 5 orang (50%) dan paling cepat 

bekerja selama 1,5 tahun dan 10 tahun (0% atau tidak ada). 
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3.1 Karakteristik Responden Menurut Usia 
Tabel 1 Karakteristik Responden Menurut Usia 

Usia 
Perlakuan Kontrol 

Frekuensi Presentase Frekuensi Presentase 

34-41 0 0 3 30 

42-50 7 70 0 0 

51-58 1 10 5 50 

59-66 2 20 1 10 

67-75 0 0 1 10 

Total 10 100 10 100 

Sumber: data primer, 2018 

3.2 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin 
Tabel 2 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin 
Perlakuan Kontrol 

Frekuensi Presentase Frekuensi Presentase 

P 0 0 6 60 

L 10 100 4 40 

Total 10 100 10 100 

Sumber: data primer, 2018 

3.3 Karakteristik Responden Menurut Lama Bekerja 

Tabel 3 Karakteristik Responden Menurut Lama Bekerja 

Lama 

Bekerja 

Perlakuan Kontrol 

Frekuensi Presentase Frekuensi Presentase 

1,5 tahun 1 10 0 0 

4 tahun 2 20 2 20 

5 tahun 0 0 1 10 

6 tahun 1 10 1 10 

7 tahun 2 20 5 50 

8 tahun 3 30 1 10 

10 tahun 1 10 0 0 

Total 10 100 10 100 

Sumber: data primer, 2018 

3.4 Hasil Analisis Data 
3.4.1 Uji Normalitas 

Tabel 4 Hasil Uji Shapiro Wilk 

Kelompok Test Df P Keterangan 

Perlakuan Pre 10 0,688 Normal 

Post 10 0,303 Normal 

Kontrol Pre 10 0,345 Normal 

Post 10 0,867 Normal 

Sumber: data primer, 2018 
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Berdasarkan  pengujian data normalitas diatas diketahui pada kelompok 

active isolated stretching dan auto stretching maupun selisih diperoleh 

nilai probabilitas p>0,05, maka ditarik kesimpulan data berdistribusi 

normal. 

3.4.2 Pengaruh antara Fleksibilitas Hamstring dengan Active Isolated 

Stretching 

Tabel 5 Hasil Uji Paired Sample t-test metode AIS 

Kelompok T Df P Keterangan 

Perlakuan -4,123 9 0,003 Ha ditolak 

Sumber: data primer, 2018 

Berdasarkan uji paired sample t-test diperoleh nilai t sebesar -4,123 

dengan nilai p sebesar 0,003, dikarenakan nilai p 0,003<0,05 maka  Ha 

ditolak yang berarti terdapat pengaruh metode active isolated stretching 

dalam meningkatkan fleksibilitas hamstring. 

3.4.3 Pengaruh antara Fleksibilitas Hamstring dengan Auto Stretching  

Tabel 6 Hasil Uji Paired Sample t-test metode Auto Stretching 

Kelompok T Df P Keterangan 

Kontrol -3,652 9 0,005 Ha ditolak 

Sumber: data primer, 2018 

Berdasarkan uji paired sample t-test diperoleh nilai t sebesar -3,652 

dengan nilai p sebesar 0,005, dikarenakan nilai p 0,005<0,05 maka Ha 

ditolak yang berarti terdapat pengaruh metode auto stretching dalam 

meningkatkan fleksibilitas hamstring. 

3.4.4 Beda Pengaruh Antara Fleksibilitas Hamstring Dengan Active 

Isolated Stretching Dan Auto Stretching 

Tabel 7 Hasil Uji Independent Sample t-test 

  Selisih T Df P 

-1,557 18 0,137 

Sumber: data primer, 2018 

Berdasarkan  uji independent sample t-test diperoleh nilai t sebesar -

1,557 dengan nilai p sebesar 0,137, dikarenakan nilai p 0,137<0,05 maka 

Ha ditolak sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat 
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perbedaan yang bermakna antara metode active isolated stretching dan 

metode auto stretching. 

3.5 Pembahasan 

3.5.1 Karakteristik Subjek Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimental untuk 

mengetahui pengaruh metode active isolated stretching, pengaruh 

metode auto stretching, serta beda pengaruh kedua metode tersebut 

dalam meningkatkan fleksibilitas hamstring pada pekerja batik di pabrik 

pria tampan yang diukur menggunakan sit and reach test. Populasi 

penelitian ini yaitu pekerja batik laki-laki maupun perempuan di pabrik 

pria tampan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 20 orang yaitu total 

populasi yang memenuhi syarat kriteria inklusi dan kriteria ekslusi. 

Bertambahnya usia merupakan salah satu faktor terjadinya 

penurunan fleksibilitas. Hal ini disebabkan otot, tendon, dan jaringan ikat 

mengalami pemendekan dan terjadi pengerasan menjadi kapur pada 

tulang rawan mengakibatkan penurunan lingkup gerak sendi (Wismanto, 

2011). 

Selain usia, jenis kelamin juga termasuk salah satu faktor terjadinya 

penurunan fleksibilitas. Wanita cenderung lebih lentur dibandingkan 

laki-laki dikarenakan struktur tulang lebih kecil dan susunan otot yang 

lebih sedikit. 

3.5.2 Pengaruh Antara Fleksibilitas Hamstring Dengan Active Isolated 

Stretching 

Berdasarkan hasil uji paired sample t-test, pengaruh active isolated 

stretching dalam meningkatkan fleksibilitas hamstring diperoleh hasil t 

sebesar -4,123 dengan nilai p sebesar 0,003, hal ini berarti nilai 

signifikan <0,05. Maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh active 

isolated stretching dalam meningkatkan fleksibilitas hamstring. 

Dalam penerapan prosedur active isolated stretching pasien 

menunjukkan suatu kontraksi isotonik dari otot yang mengalami 

pemendekan. Alasan penerapan tehnik ini bahwa kontraksi isotonik yang 
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dilakukan saat active isolated stretching dari otot yang mengalami 

pemendekan akan menghasilkan otot memanjang secara maksimal tanpa 

perlawanan. Adanya kontraksi isotonik akan membantu menggerakkan 

stretch reseptor dari spindel otot untuk segera mengulur panjang otot 

yang maksimal. Golgi tendon organ akan terlibat dan menghambat 

ketegangan otot bila otot sudah mengulur maksimal sehingga otot dapat 

dengan mudah diperpanjang. 

3.5.3 Pengaruh Antara Fleksibilitas Hamstring Dengan Auto Stretching 

Berdasarkan hasil uji paired sample t-test, pengaruh auto stretching 

dalam meningkatkan fleksibilitas hamstring diperoleh hasil t sebesar -

3,652 dengan nilai p sebesar 0,005, hal ini berarti nilai signifikan <0,05. 

Maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh auto stretching dalam 

meningkatkan fleksibilitas hamstring.  

Dalam penerapan auto stretching menunjukkan suatu kontraksi 

isotonik dari otot yang mengalami pemendekan dan secara aktif otot 

memanjang. Kontraksi isotonik yang dilakukan saat auto stretching dari 

otot yang mengalami pemendekan akan menghasilkan otot memanjang 

secara maksimal tanpa perlawanan. Adanya kontraksi isotonik akan 

membantu menggerakkan stretch reseptor dari spindel otot untuk segera 

mengulur otot secara maksimal. Golgi tendon organ akan terlibat dan 

menghambat ketegangan otot bila otot sudah mengulur maksimal 

sehingga otot dapat dengan mudah dipanjangkan.    

3.5.4 Beda Pengaruh Antara Fleksibilitas Hamstring Dengan Active 

Isolated Stretching Dan Auto Stretching 

Berdasarkan hasil uji independent sample t-test,  beda pengaruh 

active isolated stretching dan auto stretching dalam meningkatkan 

fleksibilitas hamstring diperoleh hasil t sebesar -1,557 dengan nilai p 

sebesar 0,137, hal ini berarti nilai signifikan <0,05. Maka dapat 

disimpulkan tidak terdapat beda pengaruh active isolated stretching dan 

auto stretching dalam meningkatkan fleksibilitas hamstring.  
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Dengan demikian, auto stretching dalam jangka panjang pada 

individu yang melakukan auto stretching dengan durasi 15-20 detik 

bersamaan dengan bernapas selama 3-4 kali menunjukan panjang otot 

yang maksimum. Dilakukannya active isolated stretching secara perlahan 

akan menghasilkan peregangan pada sarkomer sehingga peregangan akan 

mengembalikan elastisitas sarkomer yang terganggu. Active isolated 

stretching dapat mencegah atau mengurangi kekakuan dan perasaan tidak 

nyaman. 

4. PENUTUP

Dari penelitian dan pembahasan, maka didapatkan kesimpulan sebagai

berikut: (1) Ada pengaruh metode active isolated stretching dalam

meningkatkan fleksibilitas otot hamstring. (2) Ada pengaruh metode auto

stretching dalam meningkatkan fleksibilitas otot hamstring. (3) 4.1.3 Tidak

terdapat perbedaan pengaruh metode active isolated stretching dan auto

stretching dalam meningkatkan fleksibilitas otot hamstring.

Diharapkan pekerja batik untuk melakukan peregangan atau stretching 

disela-sela waktu bekerja. Untuk tetap memperhatikan posisi ergonomis saat 

bekerja supaya tidak menimbulkan keluhan musculoskeletal disorder. 

Agar stretching dapat diberikan setidaknya sebagai edukasi pada 

pekerja batik yang memiliki atau tidak memiliki keterbatasan fleksibilitas 

hamstring.  

Diharapkan dapat dilaksanakan dengan jumlah sampel yang lebih 

spesifik dan beragam variabelnya. Menggunakan instrumen penelitian baik 

alat maupun tes kemampuan yang lebih variatif dan terdapat validitasnya. 

Penelitian selanjutnya dilakukan dengan jangka panjang sehingga dapat 

diketahui keefektifitasan program metode stretching yang digunakan. 
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