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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Olahraga merupakan aspek kehidupan yang erat hubungannya dengan 

kesehatan dan sangat bermanfaat bagi kesehatan individu/masyarakat baik 

dalam kelompok prestasi, hobi dan rekreasi. Suatu  rangkaian gerak yang 

teratur dan terencana yang dilakukan  secara sadar untuk meningkatkan 

kemampuan fungsional sesuai dengan olahraga yang dilakukan. Sekaligus 

dapat memperbanyak  lahirnya para olahragawan yang berkualitas tinggi dari 

tengah-tengah masyarakat (Erliana, 2015). 

Namun dengan  kurangnya pemahaman akan kebutuhan, prosedur dan 

teknologi keolahragaan yang optimal tentunya dapat menimbulkan 

permasalahan gerak dan fungsi akibat olahraga. Dengan semakin 

berkembangnya iptek olahraga dan diberdayakannya berbagai potensi olahraga 

seperti: pelatih olahraga, dokter olahraga, fisioterapis olahraga, masseur, 

instruktur senam atau fitness dan guru olahraga (Lokakarya iptek olahraga, 

tahun 1999 di Cipayung Bogor) maka Fisioterapi harus dapat pula beradaptasi 

dan memberikan  kontribusi terhadap perkembangan iptek olahraga tersebut 

berdasarkan  kompetensi dan kewenangannya dalam  melakukan upaya-upaya 

promotif, preventif, tindakan terapeutik dan upaya-upaya pemulihan akibat 

olahraga (TITAFI XX, 2005). 

Sajoto (1988) menyatakan komponen kondisi fisik terdiri dari : (1) 

Kekuatan (Strength), (2) Daya tahan (Endurance), (3) Daya ledak (Power), (4) 
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Kecepatan (Speed), (5) Kelentukan (Fleksibility), (6) Kelincahan (Agility), (7) 

Koordinasi (Coordination), (8) Keseimbangan (Balance), (9) Ketepatan 

(Accurance), (10) Reaksi (Reaction). Pada umumnya dalam setiap olahraga 

diperlukan berbagai komponen fisik yang menunjang. Komponen kondisi fisik 

yaitu salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam usaha 

meningkatkan prestasi atau sebagai dasar tubuh untuk mencapai prestasi. 

Komponen fisik yang dimaksud adalah kekuatan. 

Salah satu jenis olahraga saat ini yang difokuskan dalam pencapaian 

prestasi adalah olahraga panjat tebing. Olahraga panjat tebing bisa dikatakan 

sebagai olahraga yang memerlukan aktivitas dengan tingkat bahaya yang 

cukup tinggi. Selain kekuatan, seorang atlit panjat tebing juga harus disertai 

dengan teknik dan koordinasi gerakan yang tepat, karenanya dalam memanjat 

diperlukan kemampuan fisik, teknik, dan strategi. Pada olahraga panjat tebing 

yang dilakukan pada dinding atau tebing diperlukan sekali keterampilan  

tangan dan kaki dalam mengatasi point-point yang terdapat di dinding atau 

tebing (Erliana, 2015). Sebagai sarana menaikinya pemanjat tebing selalu 

menggunakan tangan untuk bekerja mengangkat tubuh ke atas.  

Fokus khusus diberikan pada lengan atas, khususnya deltoid pada atlet 

panjat tebing yang memberi kekuatan tangan untuk menggelantung pada tebing 

dan mencengkram  tebing atau tonjolan-tonjolan besar yang disebut point, dan 

memungkinkan atlet untuk melakukan dengan pegangan dua tangan. Untuk 

memaksimalkan aspek tersebut seorang atlet panjat tebing harus memiliki 

fleksibilitas otot yang baik dengan upaya dapat membantu  mencegah 

terjadinya cidera serta mengevisienkan tenaga yang akan dikeluarkan. Karena 



3 
 

 
 

setiap gerakan lengan juga perlu diperhatikan point yang akan dilalui sehingga 

bisa memperkirakan berapa sudut yang terbentuk oleh lipatan siku, semakin 

lebar sudut lipatan siku semakin besar pula tenaga yang dibutuhkan untuk 

mengangkat tubuh ke atas. Sudut yang paling ideal dalam kelas kesulitan yaitu 

90,8 derajat (Grant, S. 2007). Untuk dapat menjadi pemanjat tebing yang 

handal diperlukan kondisi fisik seperti fleksibilitas, kecepatan dan yang tak 

kalah penting adalah kekuatan otot lengan. Semakin kuat dan cepat otot bekerja 

maka semakin bagus kecepatan geraknya.  

Fleksibilitas termasuk sebagai faktor penting yang dapat mempengaruhi 

kesehatan fisik (Ylinen dalam Nurman, 2013). Fleksibilitas yang baik juga 

dapat membantu  mencegah terjadinya cidera, membantu meminimalkan nyeri 

otot, dan meningkatkan efisiensi di segala gerak dalam aktifitas fisik (Bogduk 

dan Twomey dalam Nurman, 2013). Dalam suatu performance pelatihan diakui 

bahwa pusat kelelahan awal selama pemanjatan terjadi pada ekstremitas atas, 

khususnya lengan atas (Goddard dan Neumann, 1993). Suharno HP. (1993) 

menyatakan bahwa atlet yang melakukan pemanjatan pada dinding sangat 

diperlukan kemampuan fisik dan daya tahan. Jadi dari pengertian di atas, panjat 

tebing sangat membutuhkan kondisi fisik yang baik untuk mencapai sebuah 

prestasi. Kegagalan untuk menghasilkan kekuatan yang memadai untuk 

mempertahankan pegangan sering menjadi penyebab utama atlet panjat terjatuh 

dan mengalami cidera sehingga akan sangat mengganggu atlet dalam 

meningkatkan prestasinya (Watss et al, 2008). 

Upaya meningkatkan kekuatan otot pada atlet yang biasa dilakukan 

umumnya dalam bentuk latihan resistensi. Dalam hal ini, Fisioterapi yang 
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memiliki peran untuk memelihara berbagai lingkup gerak sendi dan fungsi 

tubuh dalam peningkatan kekuatan otot dengan menggunakan modalitas yang 

dimiliki Fisioterapi seperti strengthening dan aplikasi Electrical Stimulation. 

Pada umumnya, strengthening sendiri merupakan latihan penguatan 

otot yang diberikan pada atlet untuk meningkatkan daya tahan otot lengan atas. 

Kelelahan otot akibat overuse memungkinkah terjadinya kerusakan pada saraf 

sehingga dapat menyebabkan gangguan fungsional otot. Kurangnya persarafan 

pada saraf membuat otot tidak dapat menghasilkan kekuatan di atas kapasitas 

maksimal yang diperlukan untuk menciptakan gerakan sendi untuk kinerja 

fungsional seorang atlet dibidangnya. 

Cara lain untuk meningkatkan kekuatan otot adalah dengan 

menggunakan Electrical Stimulation dengan salah satu tipenya yaitu 

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) yang merupakan satu 

dari sekian banyak modalitas yang digunakan oleh profesi Fisioterapi di 

Indonesia. Kontraksi otot dengan menggunakan electrical stimulasi ini dapat 

meningkatkan kekuatan otot (Laura, 2008). 

Banyak penelitian ilmiah telah berfokus dengan menggunakan 

rangsangan listrik yang berpotensi mengembalikan dan memelihara fungsi 

gerak tubuh yang sangat dibutuhkan untuk fungsi harian dan kualitas hidup 

seorang olahragawan. Stimulasi listrik saat ini digunakan dalam berbagai 

bentuk untuk memfasilitasi perubahan dalam kinerja otot. Dalam pengaturan 

klinis, stimulasi listrik dapat digunakan antara lain untuk (1) meningkatkan 

kekuatan otot, (2) meningkatkan jangkauan gerak sendi/ROM (Range of 
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Motion), (3) melancarkan sirkulasi darah pada daerah yang edema/bengkak, (4) 

mengurangi atrofi/lemah (Lisa Griffin, 2012). 

Pentingnya fungsi dari kekuatan otot dalam olahraga panjat tebing 

untuk mencegah adanya resiko terjadinya cidera dan terkait dengan suatu 

kompetisi pertandingan panjat tebing, hal inilah yang menarik perhatian 

peneliti untuk melakukan penelitian ini. Pemberian electrical stimulation (ES) 

pada kelompok otot diharapkan dapat meningkatkan  kekuatan otot atlet panjat 

tebing tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh pemberian electrical stimulation terhadap 

peningkatan kekuatan otot lengan atas atlet panjat tebing? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Diketahui seberapa besar pengaruh  penambahan electrical stimulation 

terhadap peningkatan kekuatan otot deltoid pada atlet panjat tebing. 

2. Tujuan Khusus 

Mengetahui pengaruh penambahan electrical stimulation sebelum  

strenghtening exercise terhadap peningkatan kekuatan otot deltoid. 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini memiliki manfaat sebagai acuan bagi 

fisioterapis dalam  melakukan penanganan menggunakan electrical stimulation 

untuk meningkatkan kualitas atlet cabang olahraga panjat tebing, serta 

menambah wawasan bagi fisioterapi akan perbandingan pengaruh pemberian 

electrical stimulation sebelum strengthening exercise terhadap peningkatan 
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kekuatan otot deltoid dan digunakan juga sebagai bahan acuan jika akan 

dilakukan penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


