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PENGARUH PERBEDAAN DURASI STATIC STRETCHING TERHADAP 

PENINGKATAN FLEKSIBILITAS OTOT HAMSTRING PADA PEMAIN 

FUTSAL 

 

Abstrak 

 

Latar belakang: Fleksibilitas berkaitan dengan fungsi tubuh secara keseluruhan, 

Penurunan aktivitas fisik juga menurunkan fleksibilitas. Semakin bertambahnya 

usia dan penurunan aktivitas fisik, bisa menyebabkan penurunan fleksibilitas otot 

sehingga perlu dilakukan perengangan pada otot. Pengaruh usia terhadap 

fleksibilitas digambarkan seperti kurva. Dimana diawali pada usia anak- anak 

yang semakin meningkat fleksibilitasnya namun sesudah remaja mulai menurun. 

Penurunan ini dipicu oleh berkurangnya sekresi growth hormone oleh pituitary 

gland sehingga kemampuan recovery jaringan semakin melambat.Static stretching 

adalah metode peregangan yang paling sering diguanakan, jaringan lunak 

dielongasi tepat melewati titik tahanan jaringan kemudian dipertahankan dalam 

posisi memanjang dengan gaya regangan terus- menerus selama beberapa waktu. 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh 

pemberian durasi static stretching selama 8 detik 10 pengulangan dan 16 detik 5 

pengulangan terhadap fleksibilitas otot hamstring pada pemain futsal. Tujuan 

penelitian: Untuk mengetahui perbedaan pengaruh durasi static stretching 

terhadap fleksibilitas otot hamstring pemain futsal.Metode penelitian: Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian eksperimental dengan 

rancangan penelitian yang digunakan adalah  pre and post test two group design 

pada pemain futsal di team Caféracer Solo yang aktif dalam latihan rutin yang 

diambil berjumlah 16 orang responden yang dibagi menjadi 8 orang stretching 16 

detik 5 repetisi dan 8 orang stretching 8 detik 10 repetisi. Data diambil berupa 

usia dan pengukuran kemampuan fleksibilitas otot hamstring dengan alat ukur sit 

and reach test box. Hasil penelitian: Berdasarkan hasil uji Mann Whitney Test 

diperoleh nilai  signifikansi sebesar 0,427, nilai ini > 0,05, maka dapat ditarik 

kesimpulan tidak terdapat perbedaan signifikan terhadap perbedaan durasi 16 

detik 5 pengulangan dan 8 detik 10 pengulangan static stretching untuk 

pengingkatan fleksibilitas otot hamstring.Kesimpulan: kesimpulan pada penelitian 

ini yaitu static stretching yang dilakukan selama 8 detik 10 pengulangan dan 16 

detik 5 pengulangan pada pemain futsal memiliki efektifitas yang relatif sama 

untuk meningkatkan fleksibilitas otot hamstring. 

Kata kunci: fleksibilitas, static stretching, otot hamstring. 

Abstract 

Background: Flexibility is related to overall body function, decreasing physical 

activity also decreases flexibility. Increasing age and decreased physical activity, 

can cause a decrease in muscle flexibility so it needs to be performed on the 

muscles. The influence of age on flexibility is described as a curve. Where it 

begins at the age of children, its flexibility increases but after adolescence begins 

to decline. This decline was triggered by a decrease in the growth of growth 

hormones by the pituitary gland so that the ability of network recovery to slow 
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down. Static stretching is the most common method of stretching, soft tissue 

elongated right past the point of resistance of the tissue and then maintained in an 

elongated position with a continuous strain force for some time. Therefore, the 

authors are interested in conducting research on the effect of giving static 

stretching duration with 8 second 10 repetition and 16 second 5 repetition on 

hamstring muscle flexibility in futsal players. Objective: To determine the 

difference in the effect of static stretching duration on the flexibility of the 

hamstring muscles of futsal players. Research method: In this study the researcher 

used the type of experimental research with the research design used was Pre and 

Post Test Two Group Design on futsal players in the Caféracer Solo team who 

were active in routine exercises taken totaling 16 respondents divided into 8 

stretching people 16 seconds 5 reps and 8 stretching people 8 seconds 10 reps. 

Data is taken in the form of age and measurement of the flexibility ability of the 

hamstring muscle with a measuring instrument sit and reach test box. The results 

of the study: Based on the Mann Whitney Test results obtained a significance 

value of 0.427, this value> 0.05, it can be concluded that there is no significant 

difference in the difference in duration of 16 seconds 5 repetitions and 8 seconds 

10 static stretching repetitions for increasing hamstring muscle flexibility. 

Conclusion: the conclusion of this study is that static stretching performed for 8 

seconds 10 repetitions and 16 seconds 5 repetitions of futsal players has relatively 

the same effectiveness to increase the flexibility of the hamstring muscle. 

Keywords: flexibility, static stretching, hamstring muscles. 

1. PENDAHULUAN 

Static stretching adalah metode peregangan yang paling sering diguanakan, 

jaringan lunak dielongasi tepat melewati titik tahanan jaringan kemudian 

dipertahankan dalam posisi memanjang dengan gaya regangan terus- menerus 

selama beberapa waktu (Kisner, 2016. Hal: 76). Static stretching merupakan 

teknik umum yang digunakan oleh  para atlet untuk meningkatkan fleksibilitas  

otot. Jenis peregangan ini dilakukan dengan cara  menarik otot sampai ke 

jangkauan maksimalnya dan mempertahankan posisi ini selama durasi yang 

ditentukan. Salah satu keuntungan dari static stretching yaitu memfasilitasi Golgi 

Tendon Organ (GTO). Peregangan statis yang dilakukan pada unit muscletendon 

telah diketahui dapat mengaktifkan GTO. Static stretching terbukti sangat efektif 

dalam meningkatkan panjang hamstring (Kingdom, 2016). Tujuan dari 

peregangan biasanya untuk meningkatkan mobilitas sendi, panjang otot dan 

fleksibilitas, serta untuk merileksasikan otot pada umumnya. Kaku Otot 

diakibatkan karena kurang efisiennya metabolisme sehingga mengakibatkan 

peningkatan tekanan intramuskuler dan penurunan sirkulasi cairan. Oleh karena 
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itu, peregangan digunakan untuk meningkatkan metabolisme (Ylinen, 2007). 

Selain ekstensor trunk, otot yang sering menjadi keluhan adalah hamstring. 

Frekuensi  pemakaian  kerja otot hamstring sehari-hari yang berlebihan dapat 

mengakibatkan otot mengalami  kelelahan  berupa  kontraktur  sebagai  reaksi  

pemendekan  jaringan  lunak.  Kontraktur  yang  terjadi  pada  otot  hamstring  

akan menimbulkan  nyeri  pada  daerah  posterior paha, keterbatasan gerak  sendi  

hip dan lumbal yang  berakibat  pada  gangguan  postur  serta pola jalan. Untuk  

mengatasi  masalah-masalah ini, biasanya juga dilakukan penguluran (Irfan dan 

Natalia, 2008). Dari jurnal yang telah membahas mengenai prevalensi terjadinya 

cedera otot hamstring pada olahraga stop and go yang menyatakan bahwa 41% 

dari semua cidera yang dialami pada American Footbal merupakan cedera otot 

hamstring. Berdasarkan hasil observasi, teknik stretching yang sering dilakukan 

oleh pemain futsal untuk meningkatkan fleksibilitas dan mengatasi kontraktur otot 

masih menghasilkan fleksibilitas otot hamstring yang masuk dalam kriteria 

kurang dimana berkisar 25-29 cm pada kelompok usia 20- 29 tahun. Dan hasil 

dari penelitian pendahuluan yang penulis lakukan dengan memberikan aplikasi 

yang akan diterapkan dalam penelitian ini, pada tanggal 26 Mei sampai 2 Juni 

2018 menghasilkan peningkatan fleksibilitas otot hamstring pada atlet. Dengan 

selisih rata- rata sejauh 2 cm, diketahui dengan mengukur fleksibilitas sebelum 

dilakukan perlakuan mendapatkan hasil rata- rata 26 cm dan setelah diberikan 

perlakuan mendapatkan hasil rata- rata 28 cm, terdapat peningkatan tetapi masih 

dalam kriteria kurang. Untuk mengetahui gangguan fleksibilitas secara valid, 

dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur Sit and Reach Test (SR) menurut 

Minarro et al. (2009), bahwa validitas untuk pengukuran fleksibilitas otot 

hamstring SR lebih baik dibanding dengan pengukuran lainnya. Oleh karena itu 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian pengaruh pemberian durasi static 

stretching selama 8 detik 10 pengulangan pada kelompok pertama dan 16 detik 5 

pengulangan pada kelompok kedua terhadap fleksibilitas otot hamstring pemain 

futsal yang dilakukan 10 kali dalam dua minggu. 
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2. METODE PENELITIAN 

Rancangan penelitian ini adalah eksperimen dengan jenis Quasy Experimental. 

Desain penelitian ini menggunakan pre test and post test dan kelompok kontrol 

dengan melibatkan kelompok intervensi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perubahan fleksibilitas hamstring sebelum dan sesudah pemberian 

latihan static stretching. Penelitian ini dilakukan di lapangan futsal Hattrick 

dengan responden adalah pemain futsal, yang dilaksanakan pada periode tanggal 

02 Juli sampai dengan tanggal 17 Juli 2018. Populasi penelitian ini adalah seluuh 

pemain Futsal yang melakukan latihan di lapangan futsal Hatrick periode 02 Juli 

2018 sampai dengan 17 Juli 2018. Besarnya sampel yang didapatkan berdasarkan 

kriteria diatas adalah 16 orang. Di mana masing- masing kelompok terdiri dari 8 

orang dan menjalani latihan secara rutin 5 kali seminggu selama dua minggu. 

Latihan static stretching durasi 8 detik 10 pengulangan, subjek diminta untuk 

melakukan pemanasan berupa jogging selama 5 menit, setelah selesai melakukan 

jogging subjek diminta berbaring dengan posisi kaki diluruskan, fisioterapis 

berada disisi subjek lalu meregangkan otot hamstring subjek secara perlahan 

dengan cara mengangkat salah satu tungkai kearah fleksi hip di mana satu tangan 

memobilisasi serta mendorong pergelangan kaki dan satu tangan memfiksasi pada 

knee joint kemudian dorong secara perlahan tungkai ke arah fleksi hip dan ekstensi 

knee, dorongan dilakukan sampai terasa regangan pada otot, tahan posisi tungkai 

di batas maksimal sesuai toleransi subjek. Latihan static stertcing  yang diberikan 

dengan durasi 8 detik sebanyak 10 pengulangan, selesai mempertahankan posisi 

tersebut kembalilah ke posisi awal secara perlahan-lahan, tidak melakukan 

gerakan secara tiba-tiba, agar ototnya tidak berkontraksi. Latihan static stretching 

durasi 16 detik 5 pengulangan, pada kelompok perlakuan ini secara operasional 

sama dengan kelompok perlakuan pertama, yang membedakannya hanyalah pada 

durasi pada saat melakukan latihan, yaitu latihan static stertcing  yang diberikan 

pada kelompok ini berdurasi 16 detik sebanyak 5 pengulangan. Fleksibilitas otot 

hamstring dapat diukur menggunakan alat sit and reach test box, dapat dilakukan 

dengan cara sampel penelitian duduk dengan kaki rapat pada lantai dan kedua 

tungkai lurus, pasien diminta untuk mencapai (bergerak) ke depan mendorong 



5 
 

kedua jari tangan disepanjang alat sejauh mungkin, jarak ujung jari tangan ke tepi 

alat merupakan skor fleksibilitasnya, alat ini memiliki jarak dengan panjang 56 

cm, tes ini diulang sampai 3 kali, dimana skor terbaik dicatat. Kriteria penelitan 

ini dalam satuan centimeter. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Nilai yang didapatkan pada kelompok perlakuan static stretching 16 detik 5 

pengulangan pada tabel 4.9 di atas, yaitu didapatkan melalui uji paired sample 

t-test dan diperoleh nilai p= 0,000. Dari hasil tersebut diketahui niali p<0,05 

dan nilai yang mengalami peningkatan sebanyak 8 orang dilihat dari uji spss 

pada kolom positive rank dan nilai yang turun atau negative rank sebanyak 0 

orang, tidak teradapat nilai yang tetap atau ties. Artinya bahwa perlakuan 

static stretching durasi 16 detik 5 pengulangan memberikan pengaruh 

peningkatan fleksibilitas otot hamstring pada pemain futsal Cafe Racer 

Surakarta. 

3.2 Nilai yang didapatkan pada kelompok perlakuan static stretching 16 detik 5 

pengulangan pada tabel 4.9 di atas, yaitu didapatkan melalui uji paired sample 

t-test dan diperoleh nilai p= 0,000. Dari hasil tersebut diketahui niali p<0,05 

dan nilai yang mengalami peningkatan sebanyak 8 orang dilihat dari uji spss 

pada kolom positive rank dan nilai yang turun atau negative rank sebanyak 0 

orang, tidak teradapat nilai yang tetap atau ties. Artinya bahwa perlakuan 

static stretching durasi 16 detik 5 pengulangan memberikan pengaruh 

peningkatan fleksibilitas otot hamstring pada pemain futsal Cafe Racer 

Surakarta. 

3.3 Hipotesis yang didapat meluli uji independent sample t-test dengan nilai Pvalue 

= 0,144 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai α (0,05) yang berarti tidak 

ada perbedaan pengaruh pemberian static stretching terhadap pengingkatan 

fleksibilitas otot hamstring durasi 16 detik 5 pengulangan dan 8 detik 10 

pengulangan pada pemain futsal Cafe Racer Surakarta. Sebagai pokok 

pembahasan, penelitian static stretching terhadap peningkatan fleksibilitas 

otot hamstring pada pemain futsal Cafe Racer Surakarta ini, dalam hal nilai 

statistik terlihat nilai sangat signifikan dalam peningkatan fleksibilitas otot 
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hamstring pada pemain futsal Cafe Racer Surakarta dengan durasi 16 detik 5 

pengulangan, dan durasi 8 detik 10 pengulangan. Pada kedua variasi durasi 

latihan sama- sama memberikan efek peningkatan fleksibilitas otot hamstring 

pada pemain futsal Cafe Racer Surakarta, tetapi jika di lihat pada nilai mean 

selisih peningkatan fleksibilitas otot hamstring pada penelitian ini, kelompok 

static stretching 16 detik 5 pengulangan lebih tinggi dibanding 8 detik 10 

pengulangan. Namun setelah dilakukan uji statistik pada kedua variasi durasi 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan peningkatan fleksibilitas otot 

hamstring pada pemain futsal Cafe Racer Surakarta. 

4. PENUTUP 

Dengan membandingkan hasil penelitan dengan teori pada pembahasan ini maka 

dapat disimpulkan static stretching yang dilakukan selama 8 detik 10 pengulangan 

dan 16 detik 5 pengulangan pada pemain futsal memiliki efektifitas yang relatif 

sama untuk meningkatkan fleksibilitas otot hamstring. 
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