
i 

 

BEDA PENGARUH PASSIVE STRETCHING 30 DETIK DENGAN 60 

DETIK TERHADAP PENINGKATAN FLEKSIBILITAS OTOT 

HAMSTRING PADA PEMAIN FUTSAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I Pada 

Jurusan Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan 

 

 

Oleh : 

LUGU MUSTOFA 

J120171158 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI S1 FISIOTERAPI  

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2019 









1 

 

BEDA PENGARUH PASSIVE STRETCHING 30 DETIK DENGAN 60 

DETIK TERHADAP PENINGKATAN FLEKSIBILITAS OTOT 

HAMSTRING PADA PEMAIN FUTSAL 
 

Abstrak 

 

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. Passive  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. Untuk Mengetahui beda pengaruh antara 

durasi Passive stretching selama 30 detik dengan 60 detik  terhadap fleksibilitas otot 

hamstring pemain futsal. Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian 

eksperimental dengan rancangan penelitian yang digunakan adalah  pre and post test two 

group design pada pemain futsal yang aktif dalam latihan rutin yang diambil berjumlah 32 

orang responden yang dibagi menjadi 16 orang  passive stretching 30 detik dan 16 orang 

passive stretching 60 detik. Data diambil berupa usia dan pengukuran kemampuan 

fleksibilitas otot hamstring dengan alat ukur passive straight leg raise. Berdasarkan hasil uji 

Mann Whitney Test diperoleh nilai  signifikansi sebesar 0,661, nilai ini > 0,05, maka dapat 

ditarik kesimpulan tidak terdapat perbedaan signifikan terhadap perbedaan durasi 30 detik 

dan 60 detik passive stretching untuk pengingkatan fleksibilitas otot hamstring. kesimpulan 

pada penelitian ini yaitu passive stretching yang dilakukan selama 30 detik dan 60 detik pada 

pemain futsal memiliki efektifitas yang relatif sama untuk meningkatkan fleksibilitas otot 

hamstring. 

 

Kata kunci: fleksibilitas, passive stretching, otot hamstring. 

Abstract 

Flexibility with regard to overall body function, decrease in physical activity also decreases 

flexibility. The increasing age and decreased physical activity, can lead to a decrease in the 

flexibility of muscles that need to be stretching the muscles. The influence of age on the 

flexibility described as curves. Where children starting at the age of increasing flexibility, but 

after the teenager began to decline. This decline was triggered by decreasing the secretion of 

growth hormone by the pituitary gland that networks are increasingly slowing recovery 

capabilities. Passive stretching is the most frequent method used stretching, soft tissue 

dielongated right past the point of network prisoner is then maintained in an elongated 

position with a force constant strain for some time. To know the difference between the 

duration of the effect of passive stretching for 30 seconds to 60 seconds to the flexibility of 

the hamstring muscles futsal players. On this study researchers used a kind of experimental 

research with the design of the study is a pre and post test two group design in futsal players 

that are active in the exercise routine were taken totaling 32 respondents were divided into 16 

passive stretching 30 seconds and 16 passive stretching 60 seconds , Data is taken in the form 

of age, and measurement capabilities hamstring muscle flexibility measuring devices passive 

straight leg raise. Based on test results obtained Mann Whitney Test significance value of 
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0.661, this value is > 0.05, it can be concluded there is no significant difference to the 

difference in duration of 30 seconds and 60 seconds of passive stretching for improving the 

flexibility of the hamstring muscles. conclusions on this research that passive stretching is 

performed for 30 seconds and 60 seconds on the futsal players have the same relative 

effectiveness for improving the flexibility of the hamstring muscles. 

 

Keywords: flexibility, passive stretching,hamstring muscle. 

1. PENDAHULUAN 

Fleksibilitas merupakan penunjang penting dalam melakukan gerakan yang nyaman dan 

merupakan salah satu komponen yang menentukan aktivitas gerak manusia. Bagi non 

olahragawan fleksibilitas dapat untuk menunjang aktivitas kegiatan sehari-hari sedangkan 

bagi olahragawan seperti senam, loncat indah, judo, beberapa nomor atletik, anggar, gulat 

dan cabang-cabang olahraga permainan lainnya fleksibilitas sangat diperlukan. Fleksibilitas 

merupakan prasyarat yang diperlukan untuk menampilkan suatu keterampilan yang 

memerlukan gerak sendi yang luas dan memudahkan dalam melakukan gerakan-gerakan 

yang cepat dan lincah (Nugraha, 2012). 

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 (Nelson et al., 2007). Fleksiblitas hamstring diperlukan karena otot-otot ini 

berkontribusi besar dalam mobilitas kehidupan sehari-hari. Bagi non olahragawan otot-otot 

ini dapat menunjang aktifitas sehari-hari dan bagi olahragawan dapat meningkatkan prestasi 

sesuai dengan bidang yang ditekuni. 

Passive Technique menggabungkan peregangan yang dilakukan secara perlahan pada 

satu otot atau kelompok otot tertentu, dilakukan pada titik tidak nyaman untuk jangka waktu 

mulai dari 6 sampai 60 detik. Passive stretching memanfaatkan reflex myotatic terbalik, yang 

mana menimbulkan relaksasi otot sehingga meningkatkan kelenturan dan ROM. Tindakan 

yang perlahan dan gerakan yang terkontrol memungkinkan peregangan dilakukan secara 

aman, sehingga perlakuan tersebut dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya cedera 

dibandingkan dengan teknik stretching yang lain (Ine et al., 2005). 

Passive stretching adalah metode umum yang digunakan agar jaringan lunak 

memanjang melewati titik resistensi jaringan dan dilakukan peregangan berkelanjutan selama 

periode waktu tertentu (Kisner, 2016). Passive 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 
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mempertahankan posisi ini selama durasi yang ditentukan. Salah satu keuntungan dari 

passive stretching yaitu memfasilitasi Golgi Tendon Organ (GTO). Peregangan statis yang 

dilakukan pada unit muscletendon telah diketahui dapat mengaktifkan GTO. Passive 

stretching terbukti sangat efektif dalam meningkatkan panjang hamstring (Kingdom, 2016). 

Hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menentukan parameter yang paling tepat 

untuk melakukan passive stretching. Robert dan Wilson dalam buku Effect Of Stretching 

Duration On Active And Passive Range Of Motion In The Lower Extremity membandingkan 

sembilan passive stretching selama 5 detik dan tiga passive stretching selama 15 detik 

dengan kelompok kontrol dilakukan selama 5 minggu. Dari penelitian tersebut bahwa kedua 

durasi penigktan fleksibilitas hamstring bila dibandingkan mendapat kesimpulan bahwa 

kelompok perlakuan passive stretching selama 15 detik lebih efektif dari pada kelompok 

perlakuan passive stretching selama 5 detik.(Kingdom, 2016). 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perbedaan 

pengaruh pemberian durasi passive stretching terhadap fleksibilitas otot hamstring pemain 

futsal yang dilakukan 5 kali dalam seminggu selama satu bulan dengan memberikan 

perlakuan passive stretching selama 30 detik pada kelompok pertama dan 60 detik pada 

kelompok kedua 

 

2. METODE 

Rancangan penelitian ini adalah eksperimen dengan jenis Quasy Experimental. Desain 

penelitian ini menggunakan two grup pre and post test design dan kelompok kontrol dengan 

melibatkan kelompok intervensi (Poccok, 2008) 

Variabel bebas (independent) pada rencana penitilian ini adalah Latihan passive 

stretching selama 30 detik dan Latihan passive stretching selama 60 detik, sedangkan 

variabel terikat (dependent) pada penelitian ini adalah peningkatan flesksibilitas otot 

hamstring pemain futsal. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Distribusi Kelompok Responden bedasarkan latihan passive stretching 30 

dan 60 detik 

Durasi Subjek Persentase 

30 detik 16 orang 50% 

60 detik 16 orang 50% 
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Total 32 orang 100% 

 Sumber : Data Primer Diolah, Januari 2019 

Berdasarkan tabel di atas dari total responden sebanyak 16 orang, pemberian 

variasi durasi latihan dibagi menjadi dua kelompok dimana masing- masing kelompok 

durasi dibagi 16 orang perlakuan 30 detik dan 16 orang perlakuan 60 detik. 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia 

Usia 
30 detik 60 detik  

n % N % N % 

20-21 5 orang 31.3% 3 orang 18.8% 8 orang 25% 

22-23 5 orang 31.3% 10 orang 62.5% 15 orang 46.9% 

24-25 4 orang 25% 1 orang 6.3% 5 orang 15.6% 

26-27 2 orang 12.5% 1 orang 6.3% 3 orang 9.4% 

28-29 0 orang 0% 1 orang 6.3% 1 orang 3.1% 

Total 16 orang 100% 16 orang 100% 32 orang 100% 

Sumber: Data Primer Diolah, Februari 2019 

Tabel 3. Analisis Deskriptif Kelompok 30 Detik dengan goneometer 

Statistik Pre test Post test 

Min  20o 30o 

Max  65o 75o 

Mean 48.75o 60.00o 

Standar Deviasi 13.354o 13.416o 

Sumber: Data Primer Diolah, Januari 2019 

Tabel 4. Analisis Deskriptif Kelompok 60 Detik dengan goneometer 

Statistik Pre test             Post test 

Min  10o 30o 

Max  70o 80o 

Mean 49.06o 58.44o 

Standar Deviasi 16.854o 14. 913o 

Sumber : Data Primer Diolah, Januari 2019 
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Tabel 5. Uji Homogenitas Levene Static 

Durasi 
Uji Homogenitas 

Keterangan 
Levene Static Sig. 

Durasi 30 detik 0.003 0.954 Homogen 

Durasi 60 detik 0.116 0.736 Homogen 

Sumber: Data Pribadi Diolah, Januari 2019 

Tabel 6. Pengaruh Pemberian Passive stretching 30 detik Pada Otot Hamstring 

Wilcoxon Test 

Wilcoxon-Test 
Hasil analisis 

Mean Rank Z Sig. (2-tailed) 

Pre test- post test  16.50o -4.942o 0.000o 

 Sumber: Data Pribadi Diolah, Januari 2019 

Tabel 7. Pengaruh Pemberian Passive stretching Pada Otot Hamstring Durasi 60 

Detik Wilcoxon Test 

Wilcoxon-Test 

Hasil analisis 

Mean Rank Z Sig. (2-tailed) 

Pre test- post test  16.50o -4.939o 0.000o 

 Sumber: Data Pribadi Diolah, Januari 2019 

Tabel 8. Beda Pengaruh durasi Passive stretching selama 30 detik dan 60 detik Pada 

Otot Hamstring mann whitney test 

Kelompok 

Hasil analisis 

Keterangan 

N Mean Rank post Z Sig. 

30 detik  16orang 17.22o 

-0.438o 0.661o Ha Ditolak 

60 detik  16orang 15.78o 

 Sumber: Data Pribadi Diolah, Januari 2019 

3.1 Karakteristik Usia Responden 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada 32 orang sampel dengan 

pemberian latihan passive stretching untuk peningkatan fleksibilitas otot hamstring durasi 

30 detik pada kelompok pertama dan 60 detik pada kelompok kedua dimana masing- 
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masing kelompok berjumlah 16 orang sampel. Masing- masing kelompok diberikan 

latihan passive stretching 5 kali dalam seminggu selama 4 bulan. 

Dari tabel frekuensi distribusi usia responden didapatkan hasil distribusi usia responden 

yaitu dikelompok usia 22- 23 tahun yaitu terdapat 15 orang (46.9%) sedangkan paling 

sedikit pada kelompok usia 28- 29 tahun (3.1%) sebanyak 1 orang. Sisanya berada pada 

kelompok usia 20-21 sebanyak 8 orang (25%), kelomok usia 24- 25 sebanyak 5 orang 

(15.6%) dan kelompok usia 26- 27 sebanyak 3 orang (9.4%). 

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 (Renold, 2015). 

Growth hormone pada manusia mencapai puncak pada umur 20- 25 tahun dan akan 

menurun drastis pada usia lansia. Kurang aktifitas seseorang akan berpengaruh pada 

fleksibilitasnya. Hal ini terjadi karena jaringan lunak dan sendi menyusut sehingga 

kehilangan daya regang otot, dimana jika seseorang tidak aktif maka otot- otot 

dipertahankan pada posisi memendek dalam waktu yang lama (Renold, 2015). 

Seseorang yang memiliki pengalaman berolahraga yang membutuhkan gerakan dinamis 

yang besar akan memiliki jangkauan gerak yang lebih baik dari pada seseorang dengan 

gaya hidup biasa saja. Selain itu cidera pada sendi, otot dan tulang maka seseorang akan 

takut menggerakan anggota gerak karena nyeri sehingga akan berpengaruh terhadap 

fleksibilitas. 

3.2 Hasil Uji Analisis Data 

3.2.1 Pengaruh Pemberian durasi Passive stretching 30 detik pada otot hamstring 

Nilai yang didapatkan paka kelompok perlakuan passive stretching durasi 30 detik 

pada tabel 4.6 diatas, yaitu didapatkan melalui uji Wilcoxon-Test dan diperoleh nilai p 

< 0,05 pada tungkai kanan dan nilai yang mengalami penigkatan sebanyak 16 orang 

dilihat dari uji spss pada kolom positive ranks dan nilai yang turun atau negative 

ranks sebanyak 0 orang, tidak terdapat nilai yang tetap atau ties. Artinya perlakukan 

passive stretching durasi 30 detik memberikan pengaruh peningkatan fleskibilitas otot 

hamstring. 

Hasil uji passive stretching durasi 30 detik terhadap peningkatan fleksibilitas otot 

hamstring  ini sejalan dengan penelitian Alfianti Nurul Fadlilah (2018) dengan judil 

penelitian “Perbedaan Pengaruh Durasi Passive stretching 30 Detik Dan Durasi 60 

Detik Otot Hamstrng Terhadap Peningkatan Lingkup Gerak Sendi Lutut Pada Lanjut 
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Usia”, yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh pemberian passive stretching 

dengan durasi 30 detik terhadap peningkatan lingkup gerak sendi pada lutut lansia 

dengan hasil uji spss nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 atau p<0,05. Hal ini dapat 

terjadi karena semakin lama GTO terstretch maka otot akan beradaptasi. 

Kemungkinan penyebabnya adalah stretching otot yang mempertahankan posisi ini 

selama durasi yang ditentukan oleh peneliti dapat memfasilitasi golgi tendon organ. 

Terdapat dua jenis fleksibilitas yaitu fleksibilitas dinamis dan fleksibilitas 

pasif. Fleksibilitas dinamis dikatakan sebagai mobilitas aktif ROM, dimana otot 

berkontraksi secara aktif untuk menggerakan satu sendi, segmen dan keseluruhan 

tubuh. Sedangkan fleksibilitas pasif diakatakan sebagai mobilitas pasif ROM dimana 

otot dan jaringan ikat sendi dapat diulur secara pasif yang berfungsi sebagai 

penunjang fleksibilitas dinamis (Kisner & Colby, 2016). 

Adapun tolak ukur fleksibilitas dapat dilihat dari luas gerak suatu persendian 

atau gabungan beberapa persendian. Fleksibilitas merupakan fungsi relatif laksitas 

dan atau ekstensibilitas jaringan kolagen dan otot yang melewati sendi untuk sebagian 

besar populasi. Ketegangan ligamen dan otot yang membatasi eksetensibilitas 

merupakan inhibitor yang paling besar untuk ROM sendi. Ketika jaringan tersebut 

tidak terulur (stretch) maka ekstensibilitasnya akan menurun (Gago, 2012). 

3.2.2 Pengaruh Pemberian durasi Passive stretching 60 detik pada otot hamstring 

Nilai yang didapatkan pada kelompok perlakuan passive stretching durasi 60 detik 

pada tabel 4.7 diatas yaitu, didapatkan melalui uji wilcoxon dan diperoleh nilai p = 

0,000 pada kedua tungkai. Dari hasil tersebut diketahui nilai p<0,05 dan nilai yang 

mengalami peningkatan sebanyak 16 orang dilihat dari uji spss pada kolom positive 

ranks dan nilai yang turun atau negative ranks sebanyak 0 rang, tidak terdapat sampel  

yang tetap atau ties. Artinya bahwa perlakuan passive stretching durasi 60 detik 

memberikan pengaruh peningkatan fleksibilitas otot hamstring. 

Hasil uji passive stretching durasi 60 detik terhadap peningkatan fleksibilitas 

otot hamstring  ini sejalan dengan penelitian Alfianti Nurul Fadlilah (2018) dengan 

judil penelitian “Perbedaan Pengaruh Durasi Passive stretching 30 Detik Dan Durasi 

60 Detik Otot Hamstrng Terhadap Peningkatan Lingkup Gerak Sendi Lutut Pada 

Lanjut Usia”, yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh pemberian passive 

stretching dengan durasi 30 detik terhadap peningkatan lingkup gerak sendi pada lutut 

lansia dengan hasil uji spss nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 atau p<0,05. Hal ini 

dapat terjadi karena semakin lama GTO terstretch maka otot akan beradaptasi. 
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Kemungkinan penyebabnya adalah stretching otot yang mempertahankan posisi ini 

selama durasi yang ditentukan oleh peneliti dapat memfasilitasi golgi tendon organ. 

Fleksibilitas yang berkurang merupakan faktor risiko cedera otot. Penanganan 

untuk meningkatkan fleksibilitas telah digunakan sejak tahun 1980 oleh fisioterapis 

yaitu teknik stretching. Hasil dari penelitian ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Fian Akbar Abhany dengan judul penelitian 

“Pengaruh Latihan Passive stretching dan Latihan Reciprocal Inhibition Untuk 

Meningkatkan Fleksibilitas Otot Hamstring Pada Pemain Futsal, yang menunjukan 

tidak terdapat peningkatan fleksibilitas otot hamstring pada pemain futsal dengan nilai 

hasil uji spss p>0,05. 

Pada pemendekan otot hamstring dalam jangka waktu yang lama akan 

berpengaruh pada kestabilan otot-otot disekitarnya karena sifat kerja dari otot seperti 

mata rantai antara otot yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Otot-otot 

disekeliling akan bekerja over karena menggantikan fungsi kerja otot yang memendek 

sehingga menimbulkan reaksi yang dinamakan kompensasi. Gerakan yang timbul 

akibat kompensasi menyebabkan pergerakan dari persendian menjadi tidak selektif. 

Efek dari pergerakan yang tidak selektif dalam jangka waktu yang lama berakibat 

otot-otot disekitar ikut mengalami pemendekan (Shumway-Cook et al., 2007). 

Manfaat fleksibilitas yang baik akan memberikan manfaat yang banyak untuk 

sendi dan otot. Fleksibilitas yang baik akan mencegah terjadinya cidera, menurunkan 

nyeri otot, dan meningkatkan efesiensi semua aktifitas fisik. Ylinen (2007) 

mengemukakan bahwa manfaat fleksibilitas yang dicapai dengan peregangan akan 

membantu mencegah cedera otot, tendon dan sendi serta meningkatkan performa 

aktifitas sehari-hari. 

Fleksibilitas yang berkurang merupakan faktor resiko cedera otot. Penanganan 

untuk meningkatkan fleksibilitas telah digunakan sejak tahun 1980 oleh fisioterapis, 

atlet dan pelatih yaitu teknik stretching. Mc Hugh dan Cosgrave dalam buku To 

stretch or not to stretch: the role of stretching in injury prevention and performance, 

menyatakan pengurangan cedera otot ditunjukkan ketika stretching dilakukan ( 

Miñarro, 2009). 

3.2.3 Perbedaan pengaruh pemberian durasi passive stretching  30 detik dan 60 detik pada 

peningkatan fleksibilitas otot hamsring. 

Hipotesis yang didapat melalui uji mann-whitney test dikarenakan jumlah 

subjek hanya 20 orang (<30), maka uji normalitas tidak dilakukan, data dianggap 
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tidak normal sehingga uji beda menggunakan uji non parametrik., didapatkan nilai 

pvalue = 0,661 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai α (0,05) yang berarti tidak 

ada perbedaan pengaruh pemberian passive stretching terhadap peningkatan 

fleksibilitas otot pada durasi 30 detik dan durasi 60 detik pada tungkai kanan. 

Sebagai pokok pembahasan, penelitian passive stretching terhadap 

peningkatan fleksibilitas otot hamstring ini, dalam hal nilai statistik terlihat sangat 

signifikan dalam peningkatan fleksibilitas otot hamstring pada masing- masing durasi 

latihan. Pada kedua variasi durasi latihan sama- sama memberikan efek peningkatan 

fleksibilitas otot hamstring, tetapi jika dilihat pada nilai mean selisih peningkatan 

fleksibilitas otot hamstring pada penelitian ini, kelompok latihan passive stretching 

durasi 60 detik lebih tinggi dibanding durasi 30 detik. Namun setelah dilakukan uji 

statistik pada kedua variasi durasi tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada 

peningkatan fleksibilitas otot hamstring. 

Tujuan dari latihan fleksibilitas adalah untuk meningkatkan elastisitas otot 

sehingga mencapai keadaan yang maksimal. Untuk mencapai hasil elastisitas otot 

yang maksimal diperlukan latihan yang dapat meningkatkan fleksibilitas, sebab 

fleksibilitas seseorang dapat menurun apabila tidak dilatih (Gago, 2012). 

Fleksibilitas adalah kemampuan suatu jaringan atau muscle untuk memanjang 

semaksimal mungkin sehingga tubuh dapat bergerak dengan lingkup gerak sendi yang 

penuh tanpa disertai rasa nyeri. fleksibilitas yang baik dipengaruhi oleh kemampuan 

ekstensibilitas dari suatu jaringan seperti muscle, tendon, ligamen, kapsul sendi, kulit, 

saraf, dan pembuluh darah (Kisner, 2016). Fleksifibilitas otot hamstring yang baik 

dapat berkontraksi secara concentric maupun eccentric dengan maksimal ROM dan 

tanpa adanya nyeri atau gangguan. Otot hamstring yang mengalami pemendekan 

menyebabkan seseorang mudah untuk terkena cidera (strain) dan dapat berpengaruh 

pada kekuatan dan keseimbangan dari otot sehingga kerja dari otot tidak bisa 

maksimal dan sinergis (Gago, 2012). 

Secara umum latihan passive stretching merupakan latihan peregangan yang 

dilakukan dengan cara mempertahankan pada posisi teregang dalam beberapa waktu 

yang lama, gerakan yang dilakukan pelan dan tidak terburu-buru (Dutton, et al, 2004). 

Gerakan pelan ini bertujuan agar muscle spindle  tidak teregang. Respon otot terhadap 

passive stretching pada otot hamstring bergantung pada struktur muscle  spindle dan  

golgi tendon organ,  ketika otot hamstring diregang dengan sangat cepat maka serabut 

afferent primer merangsang  α (alpha) motor neuron pada medula spinalis dan 



10 

 

memfasilitasi kontraksi serabut ekstrafusal yaitu meningkatkan ketegangan (tension) 

pada otot. 

 

4.PENUTUP 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 32 subjek yang mengalami penurunan 

fleksibilitas otot hamstring dengan memberikan passive stretching pada otot hamstring 

dengan durasi 30 detik dan 60 detik yang dilakukan pada pemain futsal yang dulakukan pada 

bulan Januari 2019, didaptakan hasil : (1) Ada pengingkatan fleksibilitas otot hamstring 

setelah dilakukan latihan passive stretching durasi 30 detik. (2) Ada pengingkatan 

fleksibilitas otot hamstring setelah dilakukan latihan passive stretching durasi 60 detik (3) 

Pemberian latihan passive stretching durasi 30 detik dan durasi 60 detik memiliki efektifitas 

yang relative sama untuk meningkatkan fleksibilitas otot hamstring. 
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