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PENGARUH PEMBERIAN HOLD RELAX DAN KINESIO TAPING 

TERHADAP PERUBAHAN FLEKSIBILITAS SAAT KEJADIAN 

DELAYED ONSET MUSCLE SORENESS PADA OTOT HAMSTRING 

Abstrak 

Delayed onset muscle soreness (DOMS) adalah nyeri otot, kekakuan otot, dan 

rasa ketidak nyamanan yang dialami seseorang. Timbul nyeri yang berkembang 

setelah 8-10 jam dan kemudian nyeri meningkat 24-72 jam setelah berolahraga. 

Delayed onset muscle soreness (DOMS) disebabkan oleh robekan serat otot 

microscopic dan kerja otot yang berlebih salah satu masalah akibat DOMS adalah 

adanya penurunan fleksibilitas. Adanya nyeri dan penurunan fleksibilitas sangat 

berpengaruh pada aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Intervensi fisioterapi 

yang dapat menghilangkan nyeri DOMS dan meningkatkan fleksibilitas adalah 

dengan pemberian hold relax dan kinesio taping. Tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui pengaruh pemberian hold relax dan kinesio taping terhadap 

perubahan fleksibilitas saat kejadian delayed onset muscle soreness pada otot 

hamstring. Metode penelitian yang digunakan adalah quasi experimental dengan 

desain pre-test dan post-test with two group design. Pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling. Jumlah subjek dari penelitian ini 10 

mahasiswa fisioterapi fakultas ilmu kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta dibagi menjadi 2 kelompok dengan 5 orang kelompok pemberian hold 

relax dan 5 orang kelompok kinesio taping. Hasil uji pengaruh menggunakan 

paired sampel t-test pada kelompok hold rilex dengan p-value 0,000 dan pada 

kelompok kinesio taping dengan p-value 0,083 maka terdapat pengaruh pada 

kelompok hold relax dan tidak ada pengaruh pada kelompok kinesio taping. Uji 

beda pengaruh menggunakan independent sampel t-test didapatkan p-value 0,000 

maka terdapat beda pengaruh antara kelompok hold relax dan kinesio taping. Uji 

normalitas data menggunakan Saphiro Wilk Test. Uji homogenitas menggunakan 

uji Anova. Uji pengaruh menggunakan Sampel Paired t Test. Uji beda pengaruh 

menggunakan Independent Sampel t Test. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

hold relax lebih efektif dari pada kinesio taping untuk meningkatkan fleksibilitas 

otot hamstring akibat Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS). 

Kata kunci: Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS), fleksibilitas, otot 

hamstring, hold relax dankinesio taping. 

Abstract 

Delayed onset muscle soreness (DOMS) is muscle pain, muscle stiffness, and a 

feeling of discomfort experienced by a person. Pain develops after 8-10 hours and 

then pain increases 24-72 hours after exercise. Delayed onset muscle soreness 

(DOMS) is caused by microscopic muscle fiber tears and excessive muscle work. 

One problem with DOMS is a decrease in flexibility. Pain and decreased 
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flexibility are very important in activities in everyday life. The physiotherapy 

intervention that can eliminate DOMS pain and increase flexibility is by giving 

hold relax and kinesio taping.The purpose of this study was to determine the 

effect of giving hold relax and kinesio taping to changes in flexibility when events 

delayed the onset of muscle soreness in the hamstring muscle. The method used 

was quasi experimental with a pre-test and post-test with two group design. 

Sampling uses purposive sampling. The number of subjects from this study were 

10 Physiotherapy students from the Faculty of Health Sciences of the University 

of Muhammadiyah Surakarta divided into 2 groups with 5 people in the hold relax 

group and 5 people in the kinesio taping group. The results of the test using the 

paired t-test sample in the hold group with p-value 0,000 and in the kinesio taping 

group with a p-value of 0.083, there was influence in the hold relax group and no 

influence on the kinesio taping group. Different influence test using independent 

sample t-test obtained p-value 0,000 so that there are different influences between 

the group hold relax and kinesio taping. Test the normality of the data using 

Saphiro Wilk Test. Homogeneity test using Anova test. Effect test using Paired t 

Test Samples. Different influence test using Independent Sample t Test. So that it 

can be concluded that hold relax is more effective than kinesio taping to increase 

hamstring muscle flexibility due to Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS). 

Keyword: Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS), flexibility, hamstring 

muscle, hold relax and kinesio taping. 

1. PENDAHULUAN

Aktivitas fisik adalah salah satu aktivitas yang didapatkan dari adanya pergerakan 

tubuh manusia. WHO (2010) menyatakan bahwa aktivitas fisik dikatakan sebagai 

sebuah gerak seluruh anggota tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka dan semua 

gerakan tersebut membutuhkan energi. Aktifitas fisik termasuk dalam Latihan 

fisik yaitu latihan yang terprogram, terencana, dan dilakukan berulang-ulang 

dengan maksud untuk meningkatkan kebugaran jasmani.  

Dalam sebuah polling yang melibatkan sekitar 1100 orang di Inggris 

menujukan 4 dari 5 tidak melakukan cukup olahraga untuk menjaga kesehatan. 1 

dari 4 bahkan tidak melakukan sama sekali dan hanya 1 dari 5 yang berolahraga 

lima kali seminggu atau lebih dari 30 menit. Di Indonesia hasil pengukuran 

tingkat kesegaran jasmani lakukan di 22 propinsi pada tahun 2005 terhadap 7.685 

orang pelajar dan mahasiswa hasilnya adalah 38,4% kurang dan kurang sekali, 

9,53% 12 baik dan baik sekali, sedangkan sisanya dinyatakan sedang (Susilowati, 

2017). 



3 

Seseorang yang jarang berolahraga akan cepat merasakan kelelahan setelah 

melakukan latihan fisik karena kondisi kebugaran fisiknya yang tidak optimal 

dapat mengakibatkan Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS). Delayed Onset 

Muscle Soreness (DOMS) adalah nyeri otot dan kekakuan yang timbul selama 24-

72 jam setelah melaksanakan aktivitas fisik (Zondi et al., 2015). Mekanisme 

timbulnya DOMS disebabkan oleh latihan yang bersifat eccentric. Latihan 

eccentric adalah latihan yang memerlukan kontraksi otot yang memendek dan 

memanjang secara bertenaga. Hal ini dibuktikan dengan beberapa penelitian yang 

telah menguji hubungan antara nyeri otot dan beraneka macam jenis latihan 

seperti latihan concentric, eccentric, dan aktivitas statis. Berbagai prinsip tentang 

DOMS membuktikan bahwa DOMS merupakan penumpukan asam laktat, kram 

otot, kerusakan jaringan ikat, inflamasi seluler, kerusakan otot mekanis, dan 

enzim (Contrò et al., 2016). 

Menurut Bae et al., (2014) dalam penelitiannya The Effects of Kinesio-taping 

Applied to Delayed Onset Muscle Soreness on Changes in Pain menyebutkan 

nyeri pada DOMS berlangsung sepanjang 48 jam sampai 72 jam, dengan 

intensitas nyeri yang bersifat ringan sampai sedang. DOMS dapat menimbulkan 

rasa sakit, pembengkakan, keterbatasan gerak, penurunan kelenturan otot dan 

penurunan kekuatan otot yang berdampak negatif pada performa tubuh dalam 

melakukan kegiatan. Rasa nyeri DOMS biasanya mulai berkembang 12-24 jam 

pertama 0 dan mencapai puncaknya dalam waktu 24-72 jam setelah melakukan 

olahraga. Salah satu otot pada ekstremitas bawah yang sering mengalami DOMS 

adalah otot hamstring. Otot hamstring merupakan kelompok otot pada hip joint 

yang terletak di belakang paha berfungsi untuk gerakan fleksi knee, ekstensi hip, 

serta eksternal internal rotasi hip. Otot hamstring terdiri dari m. semitendinosus, 

m. semimembranosus dan m. biceps femoris. Kerusakan otot pada aktivitas

eccentric menyebabkan timbulnya nyeri, penurunan lingkup gerak sendi, 

kekakuan, penurunan daya tahan dan adanya radang di sekitar myotendons 

junction (Sudarsono, 2011). 

Fisioterapi dapat berperan dengan memberikan beberapa modalitas yaitu 

pemberian hold relax dan kinesio taping saat DOMS. Stretching adalah suatu 
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metode atau cara untuk meningkatkan dan menjaga fleksibiltas serta mobilitas 

dari otot dan persendian, serta stretching juga mampu mengurangi terjadinya 

cedera dan gangguan postur tubuh. Stretching yang digunakan pada penelitian ini 

adalah hold relax stretching (HRS). Hold relax merupakan teknik meningkatkan 

fleksibilitas otot dengan cara mengkombinasikan kontraksi isometrik pada otot 

yang memendek dan kemudian dilanjutkan dengan rileksasi serta tambahan 

stretching secara pasif pada otot tersebut (Amin et al., 2015).  

Kinesio taping telah digunakan secara umum untuk melindungi sendi, 

mengurangi pembengkakan,  menstabilkan sendi dan menjaga lingkup gerak sendi 

serta cedera akut. Elastic kinesio taping efektif untuk mengontrol rasa sakit akibat 

kenaikan cairan dalam darah dan sirkulasi getah bening (Lee et al., 2015). 

Penurunan lingkup gerak sendi dan atenuasi syok terjadi pada periode nyeri otot 

yang parah (Veqar, 2013). Terlihat bahwa keterbatasan yang terkait dengan 

DOMS muncul dari hilangnya kekuatan otot, selain itu adanya pembengkakan di 

dalam jaringan penghubung perimuscular, khususnya di sekitar myotendinous 

junction. Beberapa gejala yang dirasakan saat DOMS adalahadanya nyeri dan 

fleksibilitas yang berkurang. 

Berdasarkan penyebab terjadinya DOMS dapat disimpulkan bahwa DOMS 

terjadi akibat gabungan dan kombinasi dari beberapa faktor. Nyeri pada DOMS 

dapat membaik dengan sendirinya, tetapi membutuhkan selang waktu yang lama 

sehingga nyeri pada DOMS dapat mengganggu pekerjaan dan kegiatan sehari-

hari. DOMS membutuhkan penanganan khusus untuk mempersingkat durasi nyeri 

DOMS dan menurunkan intensitas nyeri yang diderita serta meningkatkan 

performa tubuh serta mempercepat proses pemulihan. 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan jenispenelitian quasi experimental dengandesain 

pretest andposttest two group. Metode pemilihan sampel menggunakan non-

probability sampling dengan jenis purposive sampling sebanyak 10 mahasiswa 

fisioterapi fakultas ilmu kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta 

semester 3 dan 5 kemudian dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok hold 
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relax terdiri dari 5 orang dan kelompok kinesio taping terdiri dari 5 orang dengan 

kriteria inklusi meliputi (1) jarang melakukan olahraga secara teratur, (2) IMT 

normal, (3) tidak memiliki riwayat cedera otot hamstring, (4) berjenis kelamin 

laki-laki, (5) adanya DOMS setelah melakukan latihan eccentric, (6) Mengalami 

DOMS setelah melakukan pemberian latihan, (7) berumur ≤ 18 sampai ≤ 22 

tahun. 

Penelitian dilakukan di In N’Out Fitness yang beralamat di Jalan Garuda 

Mas No. 2 Gonilan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo untuk latihan eccentric otot 

hamstring menggunakan leg curl exercise dan intervensi diberikan di Ruang 

Praktik fisioterapi fakultas ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Penelitian dilakukan selama 4 hari dengan frekuensi intervensi 3 kali. Intrumen 

penelitian inimenggunakan visual analogue scale (VAS) sebagai alat ukur nyeri 

DOMS serta alat ukur fleksibilitas dengan activeknee extension (AKE) 

menggunakan goniometer.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian

1) Karakteristik Responden

Tabel 3. 1 Karakteristik Responden 

Karakteristik Kelompok 1 (HR) Kelompok 2 (KT) P-value 

n=5 n=5 

Umur 0,694 

Mean ± SD 20 ± 0,707 20,20 ± 0,837 

Minimal 19 19 

Maksimal 21 21 

IMT 0,347 

Mean ± SD 20,100 ± 1,756 19,080 ± 1,460 

Minimal 18,4 17,6 

Maksimal 22,9 21 

Nilai Nyeri 0,808 

Mean ± SD 6,240 ± 0,541 6,320 ± 0,460 

Minimal 5,6 5,5 

Maksimal 6,7 6,6 

Fleksibilitas Pre 0,427 

Mean ± SD 64,00 ± 4,000 66,00 ± 3,536 

Minimal 59 62 

Maksimal 69 70 
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b. Analisis Data 

1) Uji Normalitas Data 

Uji normalitas digunakan untuk menilai sebaran data pada suatu 

variabel berdistribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji 

normalitas dengan Saphiro Wilk. Apabila p-value lebih dari 0,05 maka 

data berdistribusi normal, sedangkan apabila p-value kurang dari 0,05 

maka data tidak berasal dari distribusi normal. 

Tabel 3. 2 Hasil Uji Normalitas 

Kelompok P-value Keterangan 

Kelompok HR   

Post 24 Jam (Pre) 0,823 Normal 

Post 72 Jam 0,927 Normal 

Kelompok KT   

Post 24 Jam (Pre) 0,501 Normal 

Post 72 Jam 0,914 Normal 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dilakukan pada kelompok 

hold relax (HR) dengan pre (post 24 jam) dan post (post 72 jam) yang 

berarti data normal sebagaimana diketahui bahwa nilai p>0,05. Sedangkan 

kelompok kinesio taping (KT) dengan nilai pre (post 24 jam) dan post 

(post 72 jam) dengan nilai p>0,05 yang berarti normal, maka dapat 

disimpulkan hasil uji normalitas kedua kelompok tersebut berdasarkan dari 

distribusi data normal. 

2) Uji0Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua variabel 

memiliki varian yang sama atau tidak. Apabila nilai p>0,05 maka data 

bersifat homogen dan apabila nilai p<0,05 maka data bersifat tidak 

homogen. 

Tabel 3. 3 Uji Homogenitas 

Karakteristik Sig. Hasil 

Usia 0,694 Homogen 

IMT 0,347 Homogen 

Nyeri Pre (Post 24 jam) 0,808 Homogen 

Fleksibilitas Pre (Post 24 jam) 0,427 Homogen 
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Diketahui bahwa hasil uji homogenitas kedua kelompok untuk usia 

0,694, IMT 0,347, nyeri pre (post 24 jam) 0,808 dan nilai fleksibilitas pre 

(post 24 jam) 0,427 yang berarti data-data tersebut melebihi 0,05 sehingga 

dapat dikatakan data bersitribusi homogen (mempunyai varian yang sama). 

3) Uji Pengaruh 

Dari hasil uji normalitas data didapatkan bahwa data kelompok 

kontrol berupa pemberian hold relax dan kinesio taping. Berasal dari 

distribusi normal. Hasil uji homogenitas kelompok kontrol yang berupa 

pemberian hold relax dan kinesio taping semua bersifat homogen. 

Sehingga uji pengaruh yang digunakan penelitian adalah uji parametrik 

yaitu paired sampel t-test. 

Tabel 3. 4 Uji Pengaruh Fleksibilitas Hamstring 

Kelompok Mean P-value Kesimpulan 

Pre 

Test 

Post 

Test 

  

Hold Relax (HR) 64,00 16,00 0,000 Ha diterima 

Kinesio Taping (KT) 66,00 61,20 0,083 Ha ditolak 

 

Diketahui bahwa uji pengaruh kelompok yang diberikan perlakuan 

hold relax (HR)  didapatkan hasil bahwa nilai p sebesar 0,000 dimana 

p<0,05 maka Ha diterima, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

terdapat pengaruh pemberian hold relax (HR) terhadap perubahan 

fleksibilitas otot hamstring saat terjadi delayed onset muscle soreness 

(DOMS). 

Diketahui bahwa uji pengaruh kelompok yang diberi perlakuan 

kinesio taping (KT) didapatkan hasil bahwa nilai p sebesar 0,083 dimana 

p>0,05 maka Ha ditolak, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

terdapat tidak terdapat pengaruh kinesio taping (KT) terhadap perubahan 

fleksibilitas otot hamstring saat terjadi delayed onset muscle soreness 

(DOMS). 
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4) Uji BedaPengaruh 

Uji beda pengaruh yang dilakukan penelitian ini pada kelompok hold 

relax dan kinesio taping menggunakan uji non parametrik yaitu 

independent sampel t-test. 

Tabel 3. 5 Uji Beda Pengaruh Fleksibilitas Hamstring 

Kelompok N Mean selisih 

fleksibilitas 

hamstring 

SD P-value Kesimpulan 

HR 5 48,00 5,874 0,000 
Ha diterima 

KT 5 4,80 4,658 0,000 

 

Diketahui hasil uji beda pengaruh yang telah dilakukan menggunakan 

uji independent sampel t-test didapatkan hasil p-value sebesar 0,000 

dimana p>0,05 maka Ha diterima, sehingga terdapat perbedaan pengaruh 

yang signifikan antara kelompok hold relax (HR) dan kinesio taping (KT). 

Dilihat dari hasil rata rata pada uji beda pengaruh tersebut bahwa 

kelompok kelompok hold relax (HR) memiliki nilai 48,00 sedangkan 

kelompok kinesio taping (KT) memiliki nilai rata rata 4,80 maka dapat 

disimpulkan bahwa pemberian intervensi kelompok kelompok hold relax 

(HR) lebih baik dari pada kelompok kinesio taping (KT). 

c. Pembahasan 

Delayed onset muscle soreness (DOMS) adalah suatu rasa sakit atau 

nyeri pada otot yang dirasakan saat 24-48 jam setelah melakukan aktivitas 

fisik atau olahraga. Gejala saat DOMS yaitu nyeri, bengkak, kaku dan 

menurunnya lingkup gerak sendi, sehingga dapat terjadi penurunan 

fleksibilitas (Lewis and Ruby, 2012). Reaksi inflamasi merupakan 

mekanisme yang mendasari timbulnya gejala-gejala tersebut. Saat 

berolahraga terjadi kerusakan pada sarkomer (unit fungsional otot rangka) 

yang menyebabkan mikrotrauma dan selanjutnya berkembang menjadi 

reaksi inflamasi. Berbagai mediator seperti prostaglandin E2 (PGE2) dan 

leukotrien dilepaskan selama reaksi inflamasi berlangsung PGE2 

mensensitasi nosiseptor tipe III dan IV yang menimbulkan sensasi nyeri. 

Leukotrin meningkatkan permeabilitas vaskuler dan member sinyal kepada 
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neutrofil untuk bermigrasi ke lokasi radang. Kebocoran protein intraseluler 

dan perpindahan cairan dalam pembuluh darah karena peningkatan 

permeabilitas vaskuler mengakibatkan pembengkakan (Sari, 2016).  

Stretching adalah0suatu latihan fisik yang meregangkan sekumpulan 

otot agar0otot menjadi elastis0dan nyaman yang biasanya dilakukan 

sebelum atau sesudah olahraga. Penelitian (Cha and Kim, 2015) 

melaporkan bahwa HR efektif meningkatkan aktivitas otot dan 

mengurangi kelelahan otot akibat delayed onset muscle soreness (DOMS) 

serta penggunaan teknik HR menghasilkan peningkatan yang lebih besar 

dari aktivitas dan fleksibilitas otot hamstring. Dalam penelitian (Ghanbari 

et al., 2013) mendapatkan hasil dalam penelitian bahwa pemberian hold 

relax stretching lebih dapat meningkatkan jangkauan ROM dari otot 

Hamstring, dan menjelaskan bahwa pemberian hold relax stretching yang 

didalamnya terdapat proprioceptive membantu dalam mengurangi rasa 

nyeri selama dilakukan penguluran. 

Hold relax stretching merupakan kombinasi dari tipe stretching 

isometrik dengan stretching pasif. Dikatakan demikian karena teknik hold 

relax streaching yang dilakukan adalah memberikan kontraksi pada otot 

yang memendek dan dilanjutkan dengan rileksasi dan stretching pada otot 

tersebut. Pada hold relax stretching, ketika otot berkontraksi mencapai 

initial stretch, maka kebalikannya stretch reflex membuat otot tersebut 

menjadi relaksasi (reverse innervation), dimana relaksasi ini membantu 

menurunkan berbagai tekanan dan siap untuk melakukan peregangan 

selanjutnya (Puentedura et al., 2011). 

Berdasarkan penelitian (Krohn et al., 2011) melaporkan bahwa kinesio 

taping (KT) tidak membuat perbedaan yang signifikan dalam fleksibilitas. 

Tetapi kinesio taping bermanfaat untuk rehabilitasi pasca cedera dengan 

meningkatkan efusi sendi dan meningkatkan waktu untuk pemulihan. 

Empat efek utama utama dari kinesio taping adalah untuk menghilangkan 

rasa sakit atau perasaan abnormal pada kulit dan fasia, mendukung otot 
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dalam pergerakan (dengan efek yang meluas), menghilangkan kemacetan 

cairan limfatik atau perdarahan di bawah kulit. 

 

4. PENUTUP 

a. Simpulan 

Pada penelitian ini terdapat dua kelompok yaitu kelompok hold relax 

dan kelompok kinesio taping. Kelompok intervensi hold relax (HR) lebih 

efektif meningkatkan fleksibilitas otot hamstring saat delayed onset muscle 

soreness (DOMS) dari pada kelompok intervensi kinesio taping (KT). 

Maka hold relax stretching berpengaruh terhadap perubahan fleksibilitas 

otot hamstring akibat delayed onset muscle soreness (DOMS) sedangkan 

kinesio taping (KT) tidak berpengaruh. 

b. Saran 

1) Keilmuan 

Untuk bidang keilmuan dapat dijadikan sebagai informasi tentang 

manfaat atau referensi hold relax stretching terhadap perubahan 

fleksibilitas otot hamstring akibat delayed onset muscle soreness (DOMS) 

dan manfaat lain dari kinesio taping. 

2) Peneliti lain 

Untuk peneliti lain sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya dan 

peneliti selanjutnya dapat mengontrol aktivitas sehari-hari responden. 
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