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PENGARUH PENAMBAHAN ELASTIC TAPE PADA LATIHAN 

ISOMETRIK HANDGRIP TERHADAP KEKUATAN GENGGAM 

DEWASA MUDA 

 

Abstrak 

Latar belakang: Dewasa muda membutuhkan kekuatan genggam yang baik untuk 

mendukung aktivitas sehari-hari karena tangan merupakan organ vital yang 

fungsinya tidak dapat dihindari, baik fungsi motorik halus maupun motorik kasar. 

Usia dewasa muda merupakan usia dimana kekuatan maksimal otot tercapai 

sebelum akhirnya terjadi penurunan. Penurunan kekuatan otot mengindikasikan 

adanya gangguan kesehatan pada suatu individu. Untuk mendukung hal tersebut, 

berbagai teknik intervensi diberikan seperti latihan isometrik handgrip dan 

stimulasi kulit dengan kinesiotaping. Tujuan Penelitian: untuk mengetahui 

perbedaan pengaruh antara penambahan kinesiotaping pada latihan isometrik 

handgrip dengan hanya latihan isometrik handgrip terhadap peningkatan kekuatan 

genggam. Metode: Jenis data kuantitatif dengan pendekatan quasi experimental. 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Pre-test and Post-test Two Group 

Design dengan jumlah sampel keseluruhan 16 orang. Dinamometer Handgrip 

adalah alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik analisa data 

menggunakan uji paired t-test untuk uji pengaruh dan independent sample t-test 

untuk uji beda pengaruh. Hasil Penelitian: pada kelompok perlakuan terdapat 

pengaruh terhadap kekuatan genggam dengan p-value= 0,000 dan pada kelompok 

kontrol juga terdapat pengaruh terhadap kekuatan genggam dengan p-value= 

0,000. Sedangkan hasil uji beda pengaruh dengan p-value= 0,443 yang berarti 

tidak terdapat perbedaan pengaruh antar keduanya. Kesimpulan: Pemberian 

latihan isometrik handgrip dengan kinesiotaping dan hanya latihan isometrik 

handgrip selama 6 minggu dengan frekuensi 3 kali seminggu terbukti secara 

signifikan meningkatkan kekuatan genggam dewasa muda. 

 

Kata Kunci: latihan isometrik handgrip, kinesiotaping, kekuatan genggam, 

dewasa muda.  

 

Abstract 

Background: young adults need the power of a good handheld to support daily 

activities because the hand is a vital organ that functions cannot be avoided, both 

fine motor or motor function. Young adult is the age in which the maximum 

strength of muscles is achieved before eventually decline. Decreased muscle 

strength indicating the presence of health disorders on an individual. To support 

this, the various techniques of intervention given as isometric handgrip exercise 

and the stimulation of the skin with kinesiotaping. Objectives: to know the 

difference between the influence of addition of isometric handgrip exercise on 

kinesiotaping with only isometric handgrip exercise to increased the strength of 

the handgrip. Methods: quantitative data types with a quasi experimental 

approach. The research design used Pre test and Post test-Two Group Design with 

the total sample overall 16 people. Dinamometer Handgrip is a measuring 

instrument used in this research. Data analysis techniques using paired t-test for 

influence and independent sample t-test to different influences. Result: on the 

Group's treatment there is influence on the strength of a handgrip with a p-value = 
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0.000 and in the control group, there is the effect on the strength of a handgrip 

with a p-value = 0.000. While the influence of different test results with p-value = 

0.443 which means there is no difference between the two influences. Conclusion: 

Granting of isometric handgrip exercise with kinesiotaping and just isometric 

handgrip exercise for 6 weeks with a frequency of 3 times a week is proven to 

significantly increase the  strength of the handgrip.  

 

Key Words: isometric handgrip exercise, kinesiotaping, handgrip strength, young 

adults. 

 

1. PENDAHULUAN 

Bagian tubuh manusia tersusun atas bagian aktif dan pasif, diantaranya terdiri dari 

tulang dan sendi sebagai komponen pasif yang membentuk rangka tubuh 

(skeleton) dan otot sebagai komponen aktif yang dapat menggerakan tubuh 

melalui proses pergantian antara kontraksi dan relaksasi (Wangko, 2014). Dalam 

menjalankan fungsinya, otot membutuhkan kekuatan. Kekuatan otot adalah 

kapasitas otot untuk mengatasi suatu beban yang diberikan (Susilo dan Triyanti, 

2015). 

Menurut Departemen Kesehatan RI (2014), kekuatan otot diartikan 

sebagai bentuk tenaga atau gaya yang dapat dihasilkan otot saat kontraksi 

maksimal. Penurunan maupun peningkatan kekuatan otot dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti tipe serabut otot, jenis kelamin, usia, genetik, latihan 

pembebanan, nutrisi, kesehatan khususnya muskuloskeletal dan konsumsi 

suplemen olahraga (Setiowati, 2014). Berdasarkan gender dilaporkan bahwa laki-

laki memiliki kekuatan otot lebih besar dibandingkan perempuan dan penurunan 

kekuatan otot berlangsung selama proses penuaan terjadi (Singh et al., 2013). 

Selain faktor-faktor tersebut, faktor yang tidak kalah penting adalah indeks massa 

tubuh (IMT). Laki-laki dengan IMT normal memiliki kekuatan otot yang lebih 

baik dibandingkan dengan laki-laki yang dikategorikan kurus. IMT normal pada 

laki-laki adalah pada rentang 18,0-25,0 kg/m2 (Depkes RI, 2003).  

Dewasa muda merupakan usia dimana kekuatan maksimal otot tercapai 

sebelum akhirnya terjadinya penurunan. Penurunan kekuatan otot menjadi salah 

satu indikator adanya gangguan kesehatan terhadap suatu individu. Beberapa 

penelitian menyebutkan bahwa kekuatan genggaman tangan digunakan sebagai 

prediktor gangguan fungsional tubuh. Kekuatan genggaman tangan memiliki 

peran yang besar dalam mendukung aktivitas sehari-hari karena tangan 
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merupakan organ vital yang fungsinya tidak dapat dihindari, baik fungsi motorik 

halus maupun motorik kasar (Manoharan et al., 2015). 

Untuk meningkatkan kekuatan genggam, beberapa bentuk teknik 

intervensi diterapkan misalnya dengan latihan penguatan dan stimulasi kulit 

seperti elastic tape. Seiring dengan perkembangan zaman, kini elastic tape 

memiliki banyak jenisnya antara lain bandage, leukotaping, neuromuscular 

taping, dan kinesiotaping. Dalam penelitian ini elastic tape yang dipilih adalah 

kinesiotaping. Menurut Kenzo Kase, pengaplikasian taping menghasilkan 

tegangan (tension) di kulit yang dapat meningkatkan interaksi dengan 

mekanoreseptor dan meningkatkan jumlah unit motor yang diperlukaan saat otot 

berkontraksi. Melalui efek-efek tersebut fungsi otot meningkat dengan cara 

memfasilitasi kontraksi otot-otot yang tidak aktif (Lemos et al., 2015).  

Selain kinesiotaping, latihan penguatan seperti isometrik handgrip juga 

dapat diterapkan untuk meningkatkan kekuatan genggam. Handgripper digunakan 

sebagai modalitas fisioterapi untuk meningkatkan kekuatan genggam. 

Handgripper bekerja dengan cara menarik pegas yang memiliki beban tertentu 

sesuai kemampuan seseorang yang dilakukan secara berulang (repetitif), sehingga 

kekuatan genggam maksimal dapat tercapai. Latihan ini diberikan dan disesuaikan 

dengan kaidah FITT (frekuensi, intensitas, time, tehnik) dan dilakukan selama 

kurun waktu 6 minggu dengan intensitas 3 kali dalam setiap minggunya.  

2. METODE 

Penelitian dilakukan di Pusat Latihan Bulutangkis Blulukan, Sukoharjo pada 

bulan Desember 2018 hingga Januari 2019. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan data penelitian kuantitatif dengan pendekatan quasi experimental 

dimana tidak semua sampel dikontrol oleh peneliti. Rancangan penelitian yang 

digunakan adalah Pre-test and Post-test Two Group Design dengan 

membandingkan antara dua kelompok, yaitu kelompok perlakuan diberikan 

penambahan kinesiotaping dalam latihan isometrik handgrip dan kelompok 

terkontrol diberi intervensi latihan isometrik handgrip. Sebanyak 16 orang yang 

memenuhi kriteria inklusi dijadikan sampel. Penelitian dilakukan selama kurun 

waktu 6 minggu dengan rincian 3 kali dalam setiap minggunya. Shapiro Wilk 

digunakan dalam uji normalitas data, paired t-test untuk uji pengaruh masing-
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masing kelompok, dan independent t-test untuk uji beda pengaruh yang kemudian 

secara keseluruhan disebut teknik analisa data. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

3.1.1 Karakteristik Sampel Berdasarkan Usia 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Sampel Berdasarkan Usia 

Kelompok Usia (Tahun) Jumlah Presentase (%) 

20 8 50 

21 3 18,75 

22 2 12,5 

23 1 6,25 

24 2 12,5 

Jumlah 16 100 

 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi karakteristik sampel berdasarkan usia 

diketahui bahwa, kelompok usia terbanyak adalah sampel dengan usia 20 

tahun sebanyak 8 orang (50%). 

3.1.2 Karakteristik Berdasarkan Kekuatan Genggaman 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Sampel Berdasarkan Besar Kekuatan Genggam 

Kekuatan Genggam 

(Kg)  

Kelompok I Kelompok II 

F % F % 

43,6 - 45,3 2 25 1 12,5 

45,4 - 47,1 2 25 2 25 

47,2 - 48,9 0 0 3 37,5 

49,0 - 50,7 2 25 1 12,5 

50,8 - 52,5 2 25 1 12,5 

Jumlah 8 100 8 100 

  

Berdasarkan tabel 4.2 diatas mengenai frekuensi sampel berdasarkan besar 

kekuatan genggam dapat diketahui bahwa pada kelompok I (latihan handgrip 

ditambahkan kinesiotaping) pada setiap kelas memiliki persentasi yang rata 

(25%) kecuali pada sampel yang memiliki kekuatan genggam 47,2 kg - 48,9 

kg sebanyak 0% yang berarti tidak ada sampel yang memiliki kekuatan 

genggam pada interval tersebut sedangkan pada kelompok II (latihan 

isometrik handgrip) jumlah sampel terbanyak adalah sampel yang memiliki 
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kekuatan genggam 47,2 kg - 48,9 kg yaitu 3 orang dengan persentasi 

(37,5%).  

3.1.3 Uji Pengaruh 

Tabel 3. Uji Pengaruh (Paired T-Test) 

 

Kelompok 
N Std. Deviasi P value 

Perlakuan 8 1,12496 0,000 

Kontrol 8 1,27888 0,000 

  

Berdasarkan Tabel 1.3 mengenai uji pengaruh (paired t-test) untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh terhadap kekuatan genggam, maka dapat 

disimpulkan bahwa pada kelompok perlakuan yang diberikan latihan 

isometrik handgrip ditambah dengan kinesiotaping mendapatkan nilai 

signifikasi 0,000 (2-tailed) <0,005 sehingga hipotesis peneliti diterima yang 

berarti terdapat pengaruh terhadap kekuatan genggam. Sedangkan pada 

kelompok kontrol yang hanya diberikan latihan isometrik handgrip juga 

memperoleh nilai signifikasi 0,000 (2-tailed) <0,005 yang berarti juga 

terdapat pengaruh terhadap kekuatan genggam.  

3.1.4 Uji Beda Pengaruh 

Tabel 4. Uji Beda Pengaruh (Independent Sample T-Test) 

Kelompok Std. Deviasi P value (2-tailed) 

Perlakuan 1,12496 

0,443 

Kontrol 1,27888 

 

Dari tabel di atas mengenai hasil analisis menggunakan uji beda pengaruh 

(independent sampe t-test) diketahui bahwa p value (2-tailed)= 0,443 atau p 

0,443> 0,05, sehingga hipotesis peneliti ditolak artinya tidak terdapat 

perbedaan pengaruh setelah penambahan kinesiotaping pada latihan isometrik 

handgrip dengan hanya latihan isometrik handgrip terhadap kekuatan 

genggam dewasa muda.  
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3.2 Pembahasan 

Dalam penelitian ini pemberian latihan isometrik handgrip kepada dewasa muda 

bertujuan untuk meningkatkan nilai kekuatan genggam sesuai dengan nilai rata-

ratanya. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, dewasa muda yang memiliki indeks 

massa tubuh yang normal seharusnya memiliki nilai kekuatan genggam yang 

sesuai pula.  

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh pemberian latihan 

isometrik handgrip terhadap kekuatan genggam dewasa muda. Hasil ini sejalan 

dengan Sathya et al., (2016) yang menyatakan bahwa latihan resisted seperti 

handgrip menggunakan handgripper terbukti secara signifikan meningkatkan 

kekuatan genggam.  

Shende dan Wakpaijan (2017) menunjukkan bahwa latihan resisted 

handgrip yang memiliki mekanisme kerja yang sama dengan handgripper seperti  

theraputty maupun pulley sama-sama memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap peningkatan kekuatan genggam.  

Latihan ini dilakukan selama kurun waktu 6 minggu dengan frekuensi 3 

kali dalam setiap minggunya memberikan efek yang signifikan terhadap 

peningkatan kekuatan otot genggam. Hal ini juga selaras dengan pendapat Kisner 

dan Colby (2012), yang mengatakan bahwa dalam waktu tersebut perubahan yang 

signifikan terjadi pada otot berupa hipertrofi. Hipertrofi adalah adaptasi otot 

berupa peningkatan ukuran (bulk) serat otot yang disebabkan oleh peningkatan 

volume myofibril. Setelah latihan resisten dengan intensitas sedang sampai tinggi 

(4 - 8 minggu), hipertrofi menjadi adaptasi yang penting dalam menyumbang 

peningkatan kekuatan otot. Secara fisiologis, saat pergerakan latihan 

menggunakan handgripper secara repetitif, akan menimbulkan respon hipertrofi 

melalui peningkatan jumlah recuitmen unit motorik yang dibutuhkan saat otot 

berkontraksi.  

Latihan isometrik handgrip juga diberikan pada kelompok perlakuan 

namun dengan penambahan kinesiotaping. Peran kinesiotaping menurut Dr.Kenzo 

Kase disinyalir dapat membantu meningkatkan kekuatan otot melalui mekanisme 

fasilitating. Namun, dalam penelitian ini penambahan kinesiotaping dalam latihan 

isometrik handgrip dan hanya latihan isometrik handgrip sama-sama 
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menghasilkan peningkatan terhadap kekuatan genggam yang artinya pemberian 

latihan isometrik handgrip saja maupun dengan penambahan kinesiotaping dapat 

menjadi salah satu pilihan dalam menjalankan program latihan dalam upaya 

peningkatan kekuatan genggam.  

  

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dari analisa data dengan menggunakan bantuan aplikasi olah 

data Statistical Packaging for Social Science, dapat disimpulkan sebagai berikut:  

a. Terdapat pengaruh pemberian latihan isometrik handgrip terhadap 

peningkatan kekuatan genggam dewasa muda 

b. Terdapat pengaruh penambahan elastic tape pada latihan isometrik handgrip 

terhadap peningkatan kekuatan genggam dewasa muda 

c. Tidak terdapat perbedaan pengaruh antara latihan isometrik handgrip dan 

penambahan elastic tape pada latihan isometrik handgrip terhadap kekuatan 

genggam dewasa muda 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh penambahan elastic tape pada 

latihan isometrik handgrip terhadap kekuatan genggam dewasa muda, saya 

sebagai peneliti menyarankan sebagai berikut : 

a. Penelitian ini hanya menggunakan sampel minimal sehingga perlu dilakukan 

penelitian dengan sampel yang lebih besar untuk mendapatkan hasil yang 

lebih presentatif. 

b. Jalannya penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu 6 minggu sehingga 

perlu dilakukan penelitian dengan waktu yang lebih lama agar mendapatan 

kekuatan genggam yang lebih besar. 

c. Lebih memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil 

penelitian seperti aktivitas yang dilakukan oleh sampel diluar waktu 

penelitian. 

d. Bagi sampel, pemberian latihan isometrik handgrip saja maupun dengan 

penambahan kinesiotaping dapat menjadi salah satu pilihan dalam 

menjalankan program latihan dalam upaya peningkatan kekuatan genggam.  
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e. Bagi peneliti yang lain, dapat meneliti lebih lanjut mengenai efek latihan 

isometrik handgrip dengan penambahan kinesiotaping pada kondisi-kondisi 

patologis.   
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