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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
 

A. Kajian Teori 

1. Hakikat Pengembangan  

a. Pengertian Pengembangan  

Pengembangan adalah memperdalam dan memperluas pengetahuan 

yang telah ada. Sugiyono (2010: 05) menyatakan bahwa metode penelitian 

dan pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya Research and 

Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. 

Pengembangan merupakan pemakaian secara sistematik pengetahuan 

ilmiah yang diarahkan pada produksi bahan, piranti, sistem, dan proses 

perancangan bentuk asli. 

Sugiyono (2010: 09) menyatakan bahwa penelitian dan 

pengembangan (research and development), merupakan metode penelitian 

yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk 

yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Penelitian 

pengembangan bukanlah penelitian untuk menemukan teori, melainkan 

penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan atau mengembangkan suatu 

produk (Kantun, 2013: 76). 

Menurut Suryobroto (2001: 15) pengembangan adalah proses 

penerjamahan spesifikasi desain kedalam bentuk fisiknya. Domain 

pengembangan mencakup berbagai variasi yang diterapkan dalam 
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pembelajaran, demikian juga tidak berfungsi secara independen terpisah dari 

evaluasi, manajemen, dan pemakaian. Pada dasarnya domain pengembangan 

dapat dideskripsikan oleh: (1) pesan yang dikendalikan oleh isi, (2) strategi 

pembelajaran yang dikendalikan oleh teori, (3) manifestasi teknologi secara 

fisik, perangkat lunak, dan materi pembelajaran. 

Uraian di atas dapat diuraikan bahwa metode penelitian dan 

pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan atau mengembangkan suatu produk, dan dapat diuji 

keefektifan dan kelayakannya. Pengembangan sangat dituntut oleh proses 

yang sistematis. Pengembangan merupakan usaha dalam mengembangkan 

suatu produk yang efektif dan efisien berdasarkan tujuan yang telah 

ditetapkan. 

2. Model 

Kata ”model” diturunkan dari bahasa latin mold (cetakan) atau pettern 

(pola). Istilah model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan 

sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan kegiatan. Model adalah 

representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang 

disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Model berisi informasi- 

informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk 

mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. Model juga diartikan sebagai 

barang atau benda tiruan dari benda sungguhan, misalnya globe merupakan 

bentuk tiruan dari bumi. Istilah model digunakan untuk menunjukan model 

yang generik yang berarti umum dan mendasar untuk dapat dijadikan titik tolak 
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pengembangan model yang lebih lanjut dalam artian lebih rumit dan dalam 

artian lebih baru ( Achmad, 2008:01-02; Majid, 2013: 13). 

Model latihan dapat diartikan sebuah cara mengorganisasikan suasana 

latihan untuk mencapai tujuan. Model inilah yang nantinya akan dirancang dan 

dirumuskan dalam penelitian pengembangan yang menghasilkan sebuah 

produk berupa model latihan. Penelitian pengembangan merupakan suatu 

penelitian yang berdasarkan pada pembuatan suatu produk yang efektif, diawali 

dengan analisis kebutuhan, pengembangan produk, dan uji coba produk 

Penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah 

ada, yang dapat dipertanggung jawabkan (Sugiyono, 2010: 297). Pada 

penelitian ini yang akan dikembangkan adalah pengembangan model yang 

berbasis terapi latihan. Model terapi latihan ini terdiri dari beberapa gerakan 

yang terdiri dari model latihan fleksibilitas dan penguatan. 

3. Terapi Latihan  

a. Latihan 

Latihan olahraga dapat didefinisikan sebagai proses sistematis 

untuk mempersiapkan tujuan fisik tertentu. Sasaran ini dulunya identik 

dengan kinerja fisik puncak; Namun, pelatihan olahraga juga digunakan 

untuk mencapai target untuk kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan. 

Sebagai masyarakat berkembang dan menjadi lebih menetap (Dollman et 

al., 2005: 897) ada penekanan lebih besar pada aktivitas fisik kebiasaan 

dengan tujuan mengurangi obesitas, diabetes onset dewasa, hipertensi dan 
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risiko penyakit jantung. Memang, ada pedoman khusus yang telah ditulis 

untuk meresepkan latihan untuk kondisi ini (American College of Sports 

Medicine, 2002: 364). 

Proses biologis latihan olahraga dapat dijelaskan sesuai dengan 

prinsip-prinsip adaptasi biologis. Sesuai dengan penjelasan ini, setiap sesi 

pelatihan memaksakan tekanan fisiologis (Lambert et al., 2005: 42). 

Seperti halnya semua bentuk stres fisiologis, ada reaksi homeostatis. Hal 

ini menghasilkan perubahan fisiologis dan metabolisme sementara (Coyle, 

2000: 520) yang kembali ke tingkat istirahat sebelum latihan selama 

periode pemulihan ketika sesi latihan selesai. Contoh dari perubahan 

sementara ini adalah sebagai berikut (Lambert et al., 2008: 42): aliran 

darah yang mengalir ke otot aktif, peningkatan denyut jantung, tingkat 

pernapasan meningkat, peningkatan konsumsi oksigen, peningkatan 

tingkat keringat, peningkatan suhu tubuh, sekresi hormon stres seperti 

hormon adrenokortikotropik (ACTH); kortisol; dan katekolamineningkatan 

glikolitik, dan merubah jumlah dan ukuran otot. Jika latihan ini dilakukan 

berulang akan menyebabkan adaptasi kronis yang dikenal sebagai adaptasi 

latihan (Coyle, 2000). Sebagian besar perubahan ini melibatkan perbaikan 

jaringan protein akibat dari perubahan antara sintesis dan degradasi 

protein. Perubahan-perubahan ini bersifat semi-permanen dan tidak hilang 

setelah latihan atau sesi pelatihan. Namun, mereka mengalami kemunduran 

jika latihan berhenti, seperti yang terjadi selama periode detraining 

(Mujika et al., 2004: 927). Adaptasi latihan menyebabkan perubahan 
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metabolisme (Coyle, 2000), perubahan pola saraf otot selama latihan, dan 

remodeling jaringan (Hakkinen et al., 2003:52). 

Jenis perubahan spesifik yang terjadi setelah pelatihan tergantung 

pada jenis rangsang, ditentukan oleh tipe latihan, intensitas, dan volume 

pelatihan (Lambert et al., 2008: 42; Coyle, 2000). Misalnya, hasil dari 

program latihan resistensi dapat meningkatkan daya tahan otot, hipertrofi, 

dan kekuatan otot. Hal ini tergantung pada model latihan: aksi otot; 

volume;  pemilihan latihan dan urutan pelaksanaannya; periode istirahat; 

kecepatan pengulangan; dan frekuensi (Bird et al., 2005: 851). Pilihan 

beban latihan seperti  free weight atau gym machine juga dapat 

memengaruhi tipe adaptasi (Stone et al., 2000: 76). Gejala-gejala yang 

jelas dari adaptasi latihan ditunjukkan oleh otot-otot yang terbentuk 

dengan baik, lemak tubuh yang rendah, dan gerakan yang terampil. Efek 

latihan adalah peningkatan mitokondria pada otot rangka, peningkatan 

kapilarisasi, hipertrofi jantung, dan peningkatan kepadatan tulang. Tanda-

tanda pertama peningkatan kapilarisasi terjadi sekitar 4 minggu setelah 

memulai program latihan dibutuhkan setidaknya 4 minggu massa 

mitokondria dalam otot rangka meningkat. Beberapa hari setelah memulai 

program latihan ketahanan ada peningkatan volume plasma, sementara 

kontraksi otot yang diubah adalah adaptasi paling awal yang terjadi setelah 

pelatihan resistensi yang diikuti oleh hipertrofi otot yang terjadi setelah 

sekitar 8 minggu, tergantung pada status latihan atlet. Adaptasi latihan 

dapat diklasifikasikan baik sebagai perubahan yang meningkatkan kinerja 
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(baik melalui peningkatan kekuatan otot, peningkatan kemampuan untuk 

melawan kelelahan, atau peningkatan koordinasi motorik) atau perubahan 

yang mengurangi risiko cedera. Secara umum ada hubungan positif antara 

beban latihan dan adaptasi fisiologis yang menghasilkan peningkatan 

kinerja. Namun, jika beban latihan paling berat terlampaui akan ada 

penurunan kinerja. Latihan yang tidak memadai menghasilkan kinerja 

yang kurang optimal. Sebaliknya, terlalu banyak latihan mengakibatkan 

maladaptasi atau kegagalan untuk beradaptasi, menyebabkan gejala 

kelelahan dan kinerja yang buruk (Lambert et al., 2008: 42; Giriwijoro & 

Sidik, 2012: 383).  

1. Prinsip Latihan 

Berdasarkan teori Bompa & Haff (2009: 31) dan Lambert et al. 

(2008: 06) prinsip latihan menjadi lima, yaitu: prinsip beban berlebih, 

prinsip pemulihan, prinsip pulih asal, prinsip spesifik, dan prinsip 

individualisasi. 

a) Prinsip beban berlebih 

Tubuh manusia tersusun dari berjuta-juta sel hidup yang 

sangat kecil.  Tiap macam sel atau grup sel dengan sendirinya 

mengemban tugas yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya.   

Namun harus dihetahui bahwa semua sel mempunyai kemampuan 

untuk menyesuaikan diri terhadap apa yang terjadi dalam tubuh kita.  

Penyesuaian ini berlaku dalam tubuh sepanjang waktu. Pemberian 

beban terhadap tubuh kita, akan direspon oleh tubuh itu sendiri.  
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Jawaban dari tubuh merupakan penyesuaian diri terhadap rangsangan 

yang diterimanya. 

b) Prinsip pemulihan 

Recovery atau pemulihan merupakan faktor yg amat kritis 

dlm pelatihan olahraga modern.  Karena itu pelatih hrs dapat 

menciptakan kesempatan2 recovery dalam sesi-sesi latihannya. 

Prinsip recovery hrs dianggap sama pentingnya dengan prinsip 

overload. Hal tsb sesuai dg prinsip recovery yg mengatakan bahwa 

kalau kita ingin berprestasi maksimal, maka setelah tubuh diberi 

rangsangan berupa pembebanan latihan, hrs ada “complete recovery” 

sebelum pemberian stimulus berikutnya. Tanpa recovery yg cukup 

seusai lat. yg berat, tak akan banyak manfaatnya. 

c) Prinsip pulih asal 

Prinsip ini menggambarkan bahwa apabila tubuh kita 

diberikan waktu istirahat yang tertalu lama, maka kemampuan atau 

kesegaran tubuh yang sudah dimiliki melalui proses latihan 

sebelumnya, akan kembali ke tingkat semula, atau  sama seperti 

ketika tidak melakukan latihan. Lamanya istirahat yang dilakukan 

jangan terlalu lama,  karena kalau terlalu lama maka kondisi tubuh 

akan kembali ke asal, dan sebaliknya bila tidak diberi istirahat sama 

sekali, juga tidak akan ada peningkatan. Istirahat selama 3 minggu 

saja, VO2max dapat turun  17-20%.  Padahal dengan latihan keras  8-

12 minggu, VO2max hanya dapat meningkat antara 5% - 20%. 
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Diperkirakan bahwa 6-8 minggu istirahat adalah cukup untuk 

menghilangkan daya tahan yg sudah dilatih dengan susah payah 

selama lima bulan. Dikatakan pula bahwa daya tahan otot akan 

menurun setelah hanya 2 minggu tidak aktif. 

d) Prinsip spesifik 

Prinsip spesifik (kekhasan, specificity) mengatakan bahwa 

manfaat maksimal yg dapat diperoleh dari rangsangan latihan hanya 

akan terjadi kalau rangsangan tsb mirip atau menyerupai gerakan-

gerakan yg dilakukan dlm olahraga tersebut.  Ketika latihan 

berkaitan dengan unsur biomotorik maka pelatih harus tahu betul 

sistim energi apa dan unsur-unsur fisik apa yg paling dibutuhkan 

(dominan untuk cabang olahraga yang dilatihnya. Apakah kapasitas 

aerobik, anaerobik (laktat atau alaktat), daya tahan, kekuatan, power, 

kelincahan, kecepatan, stamina atau yang lain. 

e) Prinsip individualisasi 

Salah satu penyebab ketidak berhasilan seorang pelatih dalam 

mempersiapkan atlet atau timnya, dapat disebabkan oleh kurang 

pahamnya prinsip indivualisasi  ini.  Prestasi seseorang atau tim 

dapat dicapai secara optimal apabila setiap program latihan apapun 

yang diberikan mengacu pada asas individualisasi ini. Beberapa ahli 

olahraga maupun kedokteran mengemukakan pendapat yang senada 

tentang individu sosok manusia.  Mereka mengemukakan bahwa 

tidak ada satu orangpun yang sama persis baik keadaan fisiknya 
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maupun psikisnya.  Setiap orang akan memberikan respon yang tidak 

sama terhadap setiap rangsangan (fisik, teknik, taktik, mental) yang 

diterimanya. 

2. Komponen latihan 

Komponen latihan merupakan kunci untuk menentukan dosis 

latihan. Menurut Sukadiyanto (2011: 25) komponen latihan merupakan 

patokan dan tolok ukur untuk melihat tercapai tidaknya suatu tujuan 

sasaran yang disusun terutama kebugaran fisik dan kebugaran energi. 

Memperhatikan komponen-komponen latihan dapat mengakibatkan 

superkompensasi pada tubuh. superkompensasi merupakan perubahan 

kualitas fungsional tubuh ke arah yang lebih baik. Berikut ini 

merupakan komponen-komponen latihan yang harus diperhatikan: 

a) Intensitas 

Intensitas adalah ukuran yang menunjukan kualitas suatu 

rangsang yang diberikan selama latihan berlangsung (rangsangan 

berupa aktivitas gerak). Intensitas merupakan seberapa keras 

seseorang berolahraga. Seseorang dapat mengukur intensitas dengan 

sesuatu yang disebut RPE (Rating of Perceived Exertion), yang 

merupakan skala psikologis dan mencerminkan seberapa keras 

latihan itu terasa. Indikator intensitas latihan yang paling umum 

digunakan adalah detak jantung. Biasanya, harus tetap berada dalam 

zona detak jantung yang produktif. Dapat menggunakan usia untuk 

menemukan Target Heart Rate (THR)/ denyut nadi. Pada latihan 
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kekuatan, intensitas mengacu pada beban yang diangkat 

dibandingkan dengan beban maksimum. Semakin dekat beban ke 

maksimum, semakin tinggi intensitas latihan (Brown, 2007: 49; 

Bompa & Haff, 2009: 81; Helms et al., 2017: 15). 

b) Volume 

Volume latihan adalah ukuran yang menunjukkan jumlah 

(kualitas) suatu rangsang. Volume latihan dapat ditentukan melalui 

jumlah bobot pada setiap butir latihan, jumlah repetisi per sesi, 

jumlah set/sesi, jumlah pembebanan per sesi, dan jumlah 

seri/sirkuitper sesi. Total volume latihan (set x pengulangan x berat) 

adalah konsep vital dari perkembangan pelatihan. Menggunakan 

program dengan volume konstan dapat membuat seseorang merasa 

bosan dalam latihan dan dapat menyebabkan seseorang 

menghentikannya. Pada akhirnya, memvariasikan volume pelatihan 

melalui periodisasi (yang memungkinkan penggunaan rangsangan 

latihan yang berbeda selama periode pelatihan jangka panjang) 

adalah cara penting untuk menyediakan periode istirahat dan 

pemulihan (Brown, 2007: 51). 

Penilaian volume pelatihan yang akurat tergantung pada 

olahraga atau aktivitas. Dalam olahraga ketahanan (mis. Berlari, 

bersepeda, bermain kano, ski lintas-alam, dan mendayung), unit yang 

tepat untuk menentukan volume pelatihan adalah jarak yang 

ditempuh (26, 61). Dalam latihan angkat besi atau resistensi, beban 
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volume atau metrik ton pelatihan dinyatakan dalam kilogram (beban 

volume = set x pengulangan x resistensi dalam kilogram) adalah 

metode yang paling tepat untuk menilai volume karena pengulangan 

saja dianggap sebagai perkiraan buruk dari pekerjaan yang 

diselesaikan . Jumlah pengulangan dapat digunakan untuk 

menghitung volume dalam kegiatan-kegiatan seperti plyometrics 

atau melempar dalam bisbol dan trek dan lapangan. Waktu 

tampaknya menjadi penyebut yang umum untuk sebagian besar 

olahraga, meskipun ekspresi volume yang tepat mungkin merupakan 

faktor waktu dan jarak (mis. Untuk berlari 12 km dalam 60 menit) 

(Bompa & Haff , 2009: 79). 

c) Recovery 

Recovery merupakan waktu istirahat yang diberikan antar set 

atau antar repeisi (ulangan) pada saat berlangsungnya latihan. 

Seseorang perlu mengikuti latihan keras seharian untuk komponen 

kebugaran tertentu dengan latihan yang lebih mudah atau waktu 

istirahat untuk komponen itu. Hal ini membantu tubuh untuk pulih. 

Cara lain untuk meningkatkan pemulihan adalah dengan mengganti 

kelompok otot yang diolah setiap hari, terutama ketika melatih 

kekuatan dan daya tahan otot (Brown, 2007: 52; Anderson O, 2013: 

224). 

d) Interval 
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Interval merupakan waktu istirahat yang diberikan antar set, 

antar sirkuit, atau antar sesi per unit latihan. Interval istirahat harus 

cukup lama untuk memungkinkan pemulihan adenosin trifosfat 

(ATP) dan fosfokreatin (PCr), pembersihan substrat yang memicu 

kelelahan, dan pemulihan kapasitas produksi kekuatan (Bompa & 

Haff , 2009: 58; Helms et al., 2017: 36). 

e) Repetisi 

Repetisi merupakan jumlah ulangan yang dilakukan untuk tiap 

butir latihan (beberapa jenis), dengan kata lain berapa kali gerakan 

yang diberikan dilakukan terus menerus tanpa istirahat. Misal: 

melakukan gerakan leg press sebanyak 15 kali ulangan. Dilakukan 

sesuai dengan tujuan latihan (pembesaran masa otot, kekuatan otot, 

atau daya tahan otot) (Helms et al., 2017: 15) 

f) Set 

Set merupakan jumlah ulangan satu jenis butir latihan. 

Pengulangan dikelompokkan bersama untuk membuat set. Setiap set 

dipisahkan oleh interval istirahat. Misal: melakukan gerakan biceps 

curl  sebanyak 15 kali angkatan (satu set) kemudian diulang 3 kali. 

Antar ulangan diberi jeda/istirahat (Sukadiyanto, 2011: 25). 

g) Seri atau sirkuit 

Seri atau sirkuit merupakan keberhasilan dalam menyelesaikan 

serangkaian butir latihan yang berbeda-beda. Artinya, dalam satu seri 
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terdiri dari beberapa macam latihan yang secara keseluruhan harus 

diselesaikan dalam satu rangkaian (Sukadiyanto, 2011: 25). 

h) Durasi 

Durasi latihan merupakan ukuran yang menunjukkan lamanya 

waktu perangsangan (lamanya waktu latihan). Misalkan: latihan 

aerobik sepeda statis atau lari dilakukan selama 45 menit (Giriwijoyo 

& Sidik, 2012: 167) 

i) Densitas 

Densitas latihan merupakan ukuran yang menunjukkan 

padatnya perangsangan. Maksudnya semakin pendek 

recovery/istirahat dan interval yang diberikan selama latihan, 

densitas semakin tinggi. Kepadatan latihan/densitas dapat 

didefinisikan sebagai frekuensi atau distribusi sesi pelatihan atau 

frekuensi di mana atlet melakukan serangkaian pengulangan kerja 

per unit waktu. Kepadatan pelatihan dapat dianggap sebagai 

hubungan yang dinyatakan dalam satuan waktu antara fase kerja dan 

pemulihan pelatihan. Dengan demikian, semakin besar kepadatan 

pelatihan, semakin pendek waktu pemulihan antara fase kerja 

pelatihan. Ketika meningkatkan kepadatan latihan, atlet dan pelatih 

harus membangun keseimbangan antara kerja dan pemulihan untuk 

menghindari menyebabkan tingkat kelelahan atau kelelahan yang 

berlebihan, yang dapat menyebabkan overtraining (Bompa & Haff , 

2009: 93). 



  

21 
 

j) Irama 

Irama latihan merupakan ukuran waktu yang menunjukkan 

kecepatan pelaksanaan perangsangan, yang terdiri dari lambat, 

sedang, dan cepat (Sukadiyanto, 2011: 25). 

k) Frekuensi 

Frekuensi merupakan jumlah latihan dalam periode tertentu. 

Pada umumnya frekuensi merupakan banyaknya latihan yang 

dilakukan dalam satu minggu. Misalnya: seseorang melatih daya 

tahan otot yang dilakukan 3 kali per minggu, yaitu: hari senin, rabu, 

dan jumat (Anderson O, 2013: 213).  

l) Sesi atau unit 

Sesi/unit merupakan materi program latihan yang harus 

dilakukan dalam satu kali tatap muka (Sukadiyanto, 2011: 25). 

Berdasarkan teori Bandy & Sanders (2008: 24) terapi latihan 

adalah kinerja yang sistematis dan terencana dari gerakan tubuh, 

postur atau kegiatan fisik dimaksudkan untuk memberikan pasien 

dengan sarana untuk memulihkan atau mencegah gangguan, 

meningkatkan, mengembalikan atau meningkatkan fungsi fisik, 

mencegah atau mengurangi faktor risiko kesehatan yang 

berhubungan, mengoptimalkan status kesehatan secara keseluruhan, 

kebugaran atau rasa kesejahteraan . Berdasarkan teori Kisner & 

Colby (2012: 02) terapi latihan ini merupakan salah satu tindakan 

yang dalam pelaksanaannya menggunakan gerak tubuh baik secara 
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aktif maupun pasif.  Program terapi latihan dirancang oleh terapis 

fisik sesuai kebutuhan masing-masing pasien. Seorang pasien adalah 

seorang individu dengan gangguan dan keterbatasan fungsional 

didiagnosa oleh ahli terapi fisik dan menerima perawatan terapi fisik 

untuk meningkatkan fungsi dan mencegah disfungsi yang bergerak 

di bidang jasa terapi fisik untuk mempromosikan kesehatan dan 

kesejahteraan serta mencegah disfungsi. 

Berdasarkan teori Kisner & Colby (2012: 08) gannguan fisik 

umum yang dapat diobati dengan terapi latihan yaitu: 

b. Gangguan fisik umum yang diobati dengan terapi latihan: 

1) Muskuloskeletal 

(a) Rasa sakit 

(b) Kelemahan otot 

(c) Penurunan daya tahan otot 

(d) Berbagai gerakan terbatas karena terbatasnya kapsul 

sendi, terbatasnya jaringan ikat periarticular, dan 

menurunnya panjang otot. 

(e) hipermobilitas sendi 

(f) kelainan postur: kifosis, skoliosis, lordosis 

(g) Ketidakseimbangan otot 

2) Neuromuskular 

(a) Rasa sakit 

(b) Gangguan keseimbangan atau stabilitas postural  
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(c) Inkoordinasi, waktu yang salah 

(d) Perkembangan motorik tertunda 

(e) Nada yang abnormal (hipotonia, dystonia) 

(f) Gerakan fungsional yang tidak efektif 

3) Kardiovaskular  

(a) Penurunan kapasitas aerobik (daya tahan jantung-paru) 

(b) Gangguan sirkulasi (limfatik, vena, arteri) 

(c) Nyeri dengan aktivitas fisik yang berkelanjutanTerapi 

latihan merupakan sarana untuk mempercepat 

pemulihan pasien dari cedera dan penyakit yang telah 

mengubah cara normal hidup. Kerusakan fungsi 

mencegah atau mengubah kemampuan hidup mandiri, 

untuk melanjutkan pekerjaannya, dan menikmati 

rekreasi.  

c. Tujuan dari terapi latihan 

1) Mempromosikan aktivitas kapanpun dan dimanapun untuk 

meminimalkan efek tidak aktif dari bagian tubuh. 

2) Untuk memperbaiki tidak efisiennya otot tertentu atau kelompok otot dan 

mendapatkan kembali pergerakan sendi yang normal tanpa penundaan 

untuk mencapai gerakan fungsional yang efisien. 

3) Mendorong pasien kembali ke aktivitas fungsional normal. 

 Berdasarkan Anderson et al (2009: 206) gerakan yang digunakan 

dalam pengobatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
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a) Gerakan aktif 

      Dibantu 

(1) Sengaja Bebas 

 

Menahan-melawan 

Melawan 

 

(2) Tidak disengaja         Refleks 

 

Gambar 1. Gerakan aktif 
Sumber: Anderson (2009: 206) 
 

b) Gerakan pasif 

           Gerakan pasif santai termasuk gerakan pelengkap dan teknik 

mobilisasi pengguna pasif. Gerakan dimulai dan berakhir pada postur 

yang diklasifikasikan sebagai aktif atau pasif. Gerakan aktif dan postur 

dicapai dengan kontraksi otot menggunakan cara yang sesuai dengan 

kemampuan pasien untuk merespon. Gerakan pasif dan postur hasil dari 

penerapan kekuatan eksternal ketika otot-otot tidak dapat berkontraksi 

atau ketika mereka bersantai secara sengaja untuk membiarkan gerakan 

atau memungkinkan tahanan. Teknik-teknik yang paling efektif untuk 

mendapatkan tujuan pengobatan adalah mereka yang tergantung 

banyaknya aktivitas yang dilakukan dan didasarkan pada pola gerakan 

yang sama dengan kegiatan fungsional normal pasien. Beberapa kasus 
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gerakan pasif  digunakan untuk meningkatkan jangkauan gerak sendi. 

Berdasarkan teori Kisner & Colby (2012: 18) tes yang digunakan untuk 

menilai fungsi tubuh adalah:  

1) Pengujian Fungsional 

Digunakan untuk menilai kebutuhan dan kemampuan pasien 

berkenaan dengan kegiatan fungsional, misalnya mobilitas (di tempat 

tidur, tempat kerja,kendaraan/transportasi, dll), perawatan pribadi 

(makan, berpakaian, mencuci dll), pekerjaan harian (memasak,menyapu, 

mengangkat, posisi duduk, dll), rekreasi. 

2) Tes rentang gerak sendi 

Pengukuran keterbatasan rentang sendi menuai banyak kesulitan 

dalam praktik. Sebuah posisi yang sesuai dipilih untuk pasien sehingga ia 

stabil, memastikan bahwa setiap struktur yang akan membatasi rentang 

normal pergerakan santai, misalnya otot betis harus santai dengan 

meregangkan lutut untuk mengukur berbagai gerakan pergelangan kaki. 

Rentang normal pergerakan bervariasi tiap individu, sendi kontralateral 

selalu diukur pertama bila memungkinkan. Pengukuran ruang gerak 

lumbar menggunakan alat ukur fleksibilitas finger to floor atau sit and 

reach dan bisa menggunakan goniometer.  

3) Pengujian Efisiensi neuromuskular 

Pengukuran dapat dilakukan secara elektrik, manual, maupun 

mekanis. Tes listrik dapat dilakukan oleh dokter dengan menggunakan 

elektromiograf atau dengan cara kurva kekuatan dan durasi. Sedangkan 
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pengujian otot secara manual menggunakan akurasi dan efisiensi yang 

membutuhkan teknik standar dan pengalaman yang cukup. Klasifikasi 

temuan pada pemeriksaan, biasanya dicatat sesuai dengan klasifikasi 

Oxford, pada skala 0-5, yaitu, 0: tidak ada kontraksi; 1: kontraksi 

sekejap; 2: Lemah. Gerakan kecil dengan diimbangi gravitasi; 3: gerakan 

melawan gravitasi (netral); 4: gerakan melawan gravitasi dan beberapa 

perlawanan; 5: normal. 

4) Pengukuran lingkar 

 Tes ini bergantung pada kenyataan bahwa ada hubungan antara 

perkembangan kekuatan dan hipertrofi. Sebuah pita pengukur yang 

terbuat dari beberapa bahan nyaman digunakan untuk mengukur lingkar 

anggota tubuh pada tingkat yang telah ditentukan. Percobaan pada 

anggota badan yang normal menunjukkan bahwa metode ini tidak dapat 

diandalkan bahkan oleh  orang berpengalaman; meskipun saat ini masih 

digunakan 

5) Tes power statis 

 Kekuatan kontraksi statis atau isometrik dapat dicatat dengan  

menggunakan neraca pegas yang mampu hingga 50 sampai 100 lbs. 

6) Tes power dinamis 

 Metode ini dirancang oleh de Lorme, dan Watkins sebagai dasar 

untuk latihan resisten progresif. Berat maksimum yang dapat diangkat 

setelah melalui berbagai percobaan disebut satu pengulangan maksimum 

(1 RM) dan berat maksimum yang dapat diangkat sepuluh kali dengan 
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kecepatan alami tanpa istirahat di antara angkatan adalah sepuluh 

pengulangan maksimum (10 RM). Pengalaman dalam memperkirakan 

perkiraan berat yang dapat diangkat adalah penting untuk menghindari 

kelelahan. 

7) Pengujian daya tahan 

 Daya tahan dihitung dengan mencatat penurunan kekuatan 

maksimal otot ketika upaya mereka kontraksi diulang pada interval 

tertentu untuk jangka waktu tertentu. 

8) Tes kecepatan 

 Keberhasilan kinerja dari kegiatan fungsional perolehan waktunya  

diukur menggunakan stopwatch. 

9) Pengujian Koordinasi 

 Koordinasi gerakan, diamati pada cara jalan pasien, penampilan 

dari  tujuan gerakan atau selama gerakan tertentu seperti membawa jari 

ke ujung hidung atau gerakan jinjit, dan sebagainya. 

10)  Pengujian Sensasi  

11)  Pengukuran Kapasitas Vital dan Kisaran Respirator 

Sebuah spirometer digunakan untuk mengukur kapasitas vital. 

Pasien diinstruksikan untuk bernapas sebanyak mungkin dan kemudian 

napas keluar melalui corong spirometer yang perhitungan volum dalam 

sentimeter kubik (cm3). 
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12) Pengukuran Panjang kaki 

Pemendekan kaki diukur dari anterior tulang belakang superior iliac atau 

batas atas trokanter besar untuk maleolus lateral, dan pemendekan jelas 

dari umbilikus atau xiphisternum ke tingkat sendi lutut atau ujung 

maleolus medial. 

13) Pengukuran Sudut  

Kecenderungan antero-posterior panggul dapat diukur dengan cara 

inklinometer panggul. Rentang gerak (ROM) adalah teknik dasar yang 

digunakan untuk pemeriksaan gerakan dan untuk memulai gerakan ke 

dalam program intervensi terapi. Gerak penuh disebut rentang gerak. 

Ketika segmen bergerak melalui ROM nya, semua struktur di wilayah 

yang terkena: otot, permukaan sendi, kapsul, ligamen, fascia, pembuluh, 

dan saraf. Aktivitas ROM dapat disebut jangkauan sendi dan otot. 

Jangkauan gerak sendi disebut dengan istilah-istilah seperti fleksi, 

ekstensi, abduksi, adduksi, dan rotasi. Rentang gerak sendi yang tersedia 

biasanya diukur dengan goniometer dan dicatat dalam derajat. Jangkauan 

otot terkait dengan masalah fungsional otot. Berdasarkan hasil penelitian 

Serle et al (2015) efek program terapi latihan stabilisasi (penguatan dan 

koordinasi) otot inti selama periode enam minggu lebih efektif dalam hal 

pengurangan nyeri dibandingkan dengan terapi fisik (fiksasi, termoterapi, 

ultrasound, tens, dan traksi) rutin dalam waktu yang sama. Latihan 

penguatan otot dan koordinasi lebih menguntungkan daripada perlakuan 

lain dalam pengobatan nyeri pinggang kronis. Program latihan 
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kardiorespirasi pun tidak efektif untuk pengobatan Menurut hasil 

penelitian Chang (2015: 622) latihan penguatan otot dan fleksibilitas 

lebih efektif daripada latihan daya tahan otot dalam hal mengurangi nyeri 

pinggang serta mencegah disfungsi tulang belakang.  

Latihan yang dianjurkan adalah latihan yang dapat menguatkan 

otot perut (rectus abdominis, transverse abdominis, otot external/internal 

oblique abdominis atau otot perut samping) beserta otot iliopsoas yang 

mencakup otot iliacus dan otot psoas mayor minor/otot fleksor panggul. 

Otot iliopsoas merupakan otot yang terletak di belakang diafragma dan 

menempel pada vertebra atau tulang belakang yang berhubungan dengan 

area lumbal, panggul, dan paha. Otot ini terdiri dari otot lurik dan 

persarafan yang dibawa oleh saraf femoralis (saraf yang memberikan 

sensasi ke sisi anterior dan lateral pada paha) serta cabang langsung dari 

pleksus lumbalis (anyaman serat saraf pada Lumbal 1,2,3,4 dengan 

bantuan toraklis 12). Otot iliopsoas merupakan gabungan dari otot psoas 

mayor, otot iliacus, dan otot psoas minor. Otot psoas mayor yang 

terbentang dari prosesus transversi lumbalis menuju trokanter minor dan 

iliacus, otot iliakus berasal dari fosa iliaka menuju trokanter minor, dan 

otot psoas minor yang terletak di muka psoas mayor (Sajko & Stuber, 

2009: 312). 
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Gambar 2. Anatomi otot iliopsoas 
Sumber: http://herdinphysio.com/otot-iliopsoas-dan-dampaknya-bagi 

kesehatan-wanita/ diunduh pada 10 Februari 2019 
 

 
Iliopsoas berfungsi sebagai penggerak utama sendi panggul ke 

arah fleksi, membantu gerakan ekstensi lumbal ketika seseorang berdiri 

dengan lordosis normal, fleksi lumbal ketika membungkuk, menstabilkan 

tulang belakang ketika digunakan untuk berjalan, berlari,  menari, 

mempertahankan posisi duduk dan berdiri melawan gravitasi, sebagai rak 

penyangga organ dalam manusia terutama area abdomen (perut), dan 

bagi wanita otot psoas mempengaruhi kinerja organ reproduksi seperti 

uterus tuba fallopi dan ovarium karena berdekatan dengan organ tersebut 

(Sajko & Stuber, 2009: 312). Pada penelitian ini terapi latihan yang 

digunakan mencakup gabungan antara latihan fleksibilitas dan penguatan 

yang difokuskan pada fleksi perut dan ekstensor punggung menggunakan 

beban tubuh sendiri. 

Otot psoas minor 
(warna putih) 

Otot psoas mayor 
(warna orange) 

Otot iliacus 
(warna merah) 

http://herdinphysio.com/otot-iliopsoas-dan-dampaknya-bagi%20kesehatan-wanita/
http://herdinphysio.com/otot-iliopsoas-dan-dampaknya-bagi%20kesehatan-wanita/
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Gambar 3. Anatomi otot perut/abdominal 
Sumber:  http:// eightsandweights.com/2012/11/understanding-your-abdominal-

muscle.html diunduh pada 07 Maret 2019 
 

 
d. Fleksibilitas 

Fleksibilitas merupakan kemampuan tubuh untuk melakukan gerak 

melalui ruang gerak sendi (Bompa, 1994: 317). Fleksibilitas adalah luas gerak 

satu atau beberapa persendian. Fleksibilitas mencakup dua hal yang saling 

berhubungan satu dengan lainnya, yaitu antara kelentukan dan kelenturan. 

Kelentukan terkait dengan fleksibilitas tulang belakang dan persendian. 

Sedangkan kelenturan terkait dengan fleksibilitas antara otot, tendo, dan 

ligamen. Kelentukan dan kelenturan akan menjamin keleluasaan gerak 

persendian dan memudahkan otot, tendo, ligamen, dan persendian melakukan 

gerakan. Fleksibilitas ada dua macam, yaitu fleksibilitas statis dan dinamis. 

Fleksibilitas statis ditentukan oleh ukuran dari luas gerak sendi (range of 

motion) satu persendian atau beberapa persendian, sebagai contoh untuk 
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mengukur luas gerak persendian tulang belakang dengan cara tes sit and 

reach. Cara melakukannya dengan seseorang duduk dengan kedua tungkai 

rapat dan lutut menempel lantai dan kedua lengan secara perlahan meraih 

ujung telapak kaki dengan kedua tungkai tetap menempel lantai. Contoh 

tersebut merupakan bentuk fleksibilitas statis.  Fleksibilitas dinamis yaitu 

kemampuan sesorang bergerak dengan kecepatan tinggi. Contoh fleksibilitas 

dinamis pada cabang olahraga senam lantai (Sukadiyanto, 2011: 137). 

Menurut Afriwardi (2011: 39) fleksibilitas seseorang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu komponen sendi, usia, jenis kelamin, dan latihan, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Komponen Sendi 

Meliputi mangkuk sendi dan jaringan sekitar sendi. 

2) Usia dan jenis kelamin 

Usia seseorang berbanding terbalik dengan tingkat fleksibilitas. 

Semakin muda usia seseorang semakin baik fleksibilitasnya. Semakin tua 

usia seseorang semakin buruk fleksibilitas. Secara umum wanita lebih 

lentur dibandingkan pria, karena pengaruh hormon estrogen dan 

progesteron terhadap ligamen menjadikan wanita memiliki ruang gerak 

sendi yang lebih luas dibandingkan pria. 

3) Latihan 

Orang yang terlatih atau olahragawan memiliki kelentukan yang lebih 

baik, seperti kelentukan yang dimiliki atlet senam. 
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Fleksibilitas merupakan ukuran kemampuan ruang gerak sendi. 

Seseorang dapat melakukan gerak bebas pada sendi pergelangan kaki, 

lutut, panggul, siku, pergelangan tangan, dan bahu tanpa kaku dan nyeri 

dapat dikatakan memiliki fleksibilitas yang bagus. Mereka dapat bergerak 

dengan baik dan menikmati berbagai aktivitas (Golding, 1997: 17). 

Fleksibilitas yang baik penting bagi seseorang untuk mencegah dan 

menyembuhkan tejadinya nyeri pinggang (low back pain) dan 

meningkatkan kemampuan melakukan aktivitas harian (Lacy, 2011: 140). 

Metode atau latihan fleksibilitas yaitu dengan stretching atau peregangan. 

 Peregangan merupakan kemampuan individu untuk memulai, 

mengendalikan, atau mempertahankan gerakan aktif tubuh untuk 

melakukan keterampilan motorik sederhana hingga rumit (Anderson et al., 

2009: 37). Prinsip-prinsip latihan peregangan yaitu gerakan yang 

dilakukan tidak boleh menghentak, dilakukan secara perlahan dan hati-

hati, intensitas yang tepat adalah pada batas akhir tegangan otot dan batas 

awal muncunya rasa nyeri dengan durasi sesuai kemampuan atau kondisi 

fisik  masing-masing individu, selama peregangan tetap harus mengatur 

napas (sebelum melakukan gerakan ambil napas dan ketika melakukan 

gerakan peregangan keluarkan napas perlahan). Komponen biomotor 

fleksibilitas perlu dilatih minimal dua kali setiap hari pagi dan sore. 

(Sukadiyanto, 2011:139). 

Peregangan adalah istilah umum yang digunakan untuk 

menggambarkan setiap manuver terapeutik yang bertujuan untuk 
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meningkatkan mobilitas jaringan lunak dan kemudian meningkatkan ROM 

(ruang gerak sendi)/ fleksibilitas otot dengan memperpanjang struktur yang 

secara singkat memendek dan pergerakannya telah menurun dari waktu ke 

waktu. Fleksibilitas dinamis mengacu pada ROM aktif dari suatu sendi. 

Aspek fleksibilitas ini tergantung pada sejauh mana suatu sendi dapat 

digerakkan oleh kontraksi otot dan jumlah pembebanan jaringan selama 

gerakan aktif. Fleksibilitas pasif adalah tingkat di mana suatu sendi dapat 

secara pasif dipindahkan melalui ruang gerak yang tersedia yang 

bergantung pada ekstensibilitas otot maupun fleksibilitas jaringan ikat serta 

tidak mempertahankan fleksibilitas dinamis (Nelson & Kokkonen, 2007: 

02). Berdasarkan Ambardini (2006: 22) dan Nelson & Kokkonen (2007: 

02) manfaat latihan fleksibilitas adalah sebagai berikut: 

e. Manfaat fleksibilitas untuk nyeri pinggang adalah : 

1) Meningkatkan mobilitas jaringan lunak. 

Meningkatkan ROM (ruang gerak sendi) dengan (memperpanjang) 

struktur yang secara singkat memendek dan telah menurun pergerakannya 

dari waktu ke waktu/pasif. 

2) Mengurangi rasa nyeri karena kekakuan/ketegangan otot dan membantu 

proses regenerasi jaringan. 

3) Menjaga fungsi sendi menjaga dan meningkatkan fleksibilitas kapsul sendi 

dan ligamen. 

4) Menjaga fleksibilitas dan elastisitas otot 

5) Meningkatkan sirkulasi jaringan intraarticular dan periarticular 
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6) Meningkatkan metabolisme membran sinovial dan tulang rawan sendi. 

f. Hipomobilitas 

Hipomobilitas mengacu pada penurunan mobilitas atau gerakan terbatas 

(Kisner & Colby, 2012: 358). 

g. Kontraktur 

Kontraktur didefinisikan sebagai pemendekan adaptif dari unit otot-

tendon dan jaringan lunak lain yang melintasi atau mengelilingi sendi, yang 

menghasilkan pembebanan yang signifikan terhadap peregangan pasif atau 

aktif dan pembatasan ROM. 

Berdasarkan teori Anderson et al. (2009: 192) indikasi dan 

kontraindikasi dilakukannya latihan fleksibilitas/peregangan adalah: 

h. Indikasi 

1)  Ketika ruang gerak terbatas karena jaringan lunak telah rusak mereka 

sebagai hasil dari adhesi, kontraktur, dan pembentukan jaringan parut, 

menyebabkan keterbatasan fungsional atau cacat. 

2)  Ketika gerak terbatas dapat menyebabkan perubahan struktural lainnya. 

3)  Ketika ada kelemahan otot dan pemendekan yang melawan jaringan. 

4)  Sebagai bagian dari program kebugaran total dirancang untuk mencegah 

cedera muskuloskeletal. 

5)  Sebelum dan setelah olahraga berat berpotensi meminimalkan nyeri otot 

setelah latihan. 
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i. Kontraindikasi 

1) Ketika sebuah tulang baru membatasi gerak sendi. 

2) Osteoporosis  dan rheumatoid arthritis. 

3) Setelah terjadi patah dan  penyatuan tulang belum selesai. 

4) Terlihat proses peradangan akut atau infeksi (panas dan bengkak) atau 

ketika penyembuhan jaringan lunak terhambat. 

5) Setiap kali pembekuan darah/hematoma atau indikasi lain dari trauma 

jaringan dan penyakit pembuluh darah lainnya. 

6) Ketika hipermobilitas/kehilangan kelenturan alami sudah muncul. 

7) Ketika kontraktur atau pemendekan jaringan lunak memberikan 

peningkatan stabilitas sendi sebagai pengganti stabilitas struktural normal 

atau kontrol neuromuskular. 

8) Ketika kontraktur atau pemendekan jaringan lunak merupakan dasar 

untuk meningkatkan kemampuan fungsional, terutama pada pasien 

dengan kelumpuhan atau kelemahan otot yang parah. 

j. Klasifikasi latihan fleksibilitas adalah: 

1) Manual/Peregangan Pasif 

Peregangan yang diaplikasikan dengan tekanan berlebih dan 

melalui kontak manual atau dengan alat mekanis dengan memperpanjang 

unit otot-tendon yang diperpendek dan jaringan ikat periarticular dengan 

menggerakkan sendi terbatas melewati ruang gerak yang tersedia. Jika 

pasien melakukan gerakan sesantai mungkin, merupakan peregangan 

pasif. Jika pasien membantu dalam menggerakkan sendi melalui rentang 
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yang lebih besar, itu disebut peregangan yang dibantu (Kisner & Colby, 

2012: 467). 

2) Peregangan Diri 

Setiap latihan peregangan yang dilakukan secara mandiri oleh 

pasien setelah instruksi dan pengawasan oleh seorang terapis disebut 

sebagai peregangan sendiri. Istilah latihan peregangan sendiri/peregangan 

aktif/ latihan fleksibilitas sering digunakan secara bergantian (Kisner & 

Colby, 2012: 467). 

3) Teknik Penghambatan Neuromuskuler 

Prosedur-prosedur ini secara refleks merilekskan ketegangan pada 

otot yang memendek sebelum atau selama peregangan. Karena 

penggunaan teknik penghambatan untuk membantu pemanjangan otot 

pada awalnya dikembangkan sebagai komponen fasilitasi neuromuskuler 

proprioseptif (Kisner & Colby, 2012: 467). 

4) Mobilisasi / Manipulasi Bersama 

Manipulasi bersama merupakan teknik peregangan yang secara 

khusus diterapkan pada struktur sendi dan digunakan untuk meregangkan 

pembatasan kapsuler atau dislokasi sendi (Kisner & Colby, 2012: 467). 

5) Mobilisasi dan Manipulasi Jaringan Lunak 

Berbagai teknik, termasuk pijat gesekan, pelepasan myofascial, 

akupresur, dan terapi trigger point, dirancang untuk meningkatkan 

mobilitas jaringan dengan memobilisasi dan memanipulasi jaringan ikat 

yang mengikat jaringan lunak (Kisner & Colby, 2012: 467). 
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6) Mobilisasi Jaringan Netral 

Setelah trauma atau prosedur pembedahan, adhesi atau jaringan 

parut dapat terbentuk di sekitar meninges dan akar saraf atau di lokasi 

cedera di pleksus atau saraf tepi. Ketegangan yang ditempatkan pada 

adhesi atau jaringan parut menyebabkan nyeri atau gejala neurologis 

(Kisner & Colby, 2012: 467). 

7) Peregangan Selektif 

Peregangan ini adalah proses di mana fungsi keseluruhan pasien 

dapat ditingkatkan dengan menerapkan teknik peregangan selektif untuk 

beberapa otot dan sendi memungkinkan pembatasan gerak untuk 

berkembang di otot atau sendi lain. Ketika menentukan otot mana yang 

harus direntangkan dan mana yang menjadi sedikit ketat, terapis harus 

selalu mengingat kebutuhan fungsional pasien dan pentingnya menjaga 

keseimbangan antara mobilitas dan stabilitas untuk kinerja fungsional 

maksimal (Kisner & Colby, 2012: 467). 

8) Peregangan berlebihan dan hipermobilitas 

Peregangan berlebihan adalah peregangan jauh melampaui ROM 

normal dan jaringan  sekitarnya, mengakibatkan hipermobilitas. 

Peregangan berlebihan mungkin diperlukan untuk individu sehat tertentu 

dengan kekuatan normal dan stabilitas dibutuhkan dalam olahraga yang 

membutuhkan fleksibilitas yang luas. Peregangan berlebihan menjadi 

merugikan dan menciptakan ketidakstabilan sendi ketika struktur 

pendukung dari sendi dan kekuatan otot-otot sekitar sendi tidak 
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mencukupi dan tidak dapat menahan sendi. Ketidakstabilan sendi sering 

menyebabkan rasa sakit dan dapat mempengaruhi seseorang cedera 

muskuloskeletal (Kisner & Colby, 2012: 178). 

k. Kekuatan  Otot 

Kekuatan otot merupakan gerakan aktif kerangka yang disebabkan 

oleh kontraksi otot sadar. Jaringan otot ini memiliki sifat kontraktil yang 

diaktifkan oleh impuls saraf, untuk memasok upaya yang diperlukan untuk 

menggerakkan atau menstabilkan tuas tubuh. Kekuatan otot merupakan 

komponen dasar biomotor yang digunakan dalam setiap cabang olahraga. 

Kekuatan harus ditingkatkan  sebagai landasan yang mendasar dalam 

pembentukan komponen biomotor lainnya untuk dapat mencapai penampilan 

prestasi yang optimal. Sasaran dalam meningkatkan kekuatan adalah untuk 

meningkatkan daya otot dalam mengatasi beban selama aktivitas olahraga 

berlangsung. Menurut Purnama (2010: 24) kekuatan adalah kemampuan 

seseorang menggunakan tenaga secara maksimal dalam melawan beban, 

tenaga tersebut dihasilkan oleh kontraksi otot atau sekelompok otot untuk 

melawan beban. Kekuatan otot merupakan kemampuan sekelompok otot 

melawan beban dalam satu usaha (Irianto, 2004: 35). 

Bompa (1994: 268) membagi kekuatan menjadi beberapa macam 

yaitu: kekuatan umum (general strength), kekuatan khusus (specific strength), 

dan kekuatan maksimal (maximal strength). Kekuatan umum merupakan 

kekuatan seluruh otot. Kekuatan umum biasanya dikembangkan untuk 

menyiapkan atlet selama fase persiapan dari keseluruhan program latihan. 
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Kekuatan khusus merupakan kekuatan yang berkaitan dengan  otot yang 

digunakan  untuk aktivitas yang sesuai, misalnya otot perut, otot punggung, 

maupun otot dada. Kekuatan maksimal merupakan kekuatan tertinggi yang 

dapat ditampilkan system syaraf selama otot melakukan kontraksi maksimal, 

beban tertinggi yang mampu dilakukan dalam satu kali angkatan. 

Menurut Suharjana (2013: 51) faktor yang menentukan kekuatan otot 

adalah usia, jenis kelamin, dan ukuran otot. Kekuatan otot pada laki-laki 

mencapai puncak pada usia 20 tahunan dan menurun secara perlahan hingga 

usia 60 tahunan atau lebih. Penurunan otot ini dapat dipertahankan hingga 

usia 60 tahun dengan cara latihan yang berkelanjutan dan sistematis. 

Beberapa atlet diluar negeri seperti George Foreman masih bisa menjadi juara 

tinju kelas berat di usia 40 tahunan. Latihan kekuatan memberikan 

keuntungan lebih pada laki-laki dibandingkan terhadap perempuan, hal 

tersebut disebabkan oleh perkembangan otot sesuai dengan jenis kelamin. 

Pada awal perkembangan kekuatan otot laki-laki dan wanita sama. 

Perkembangan kekuatan otot laki-laki dan wanita sama hingga usia 12-14 

tahun. Setelah memasuki usia pubertas atau usia 14 tahun ke atas laki-laki 

memiliki kekuatan otot yang jauh lebih besar daripada wanita (Wahjoedi, 

2001: 08). Hal ini disebabkan oleh hormon testosterone pada laki-laki 

meningkat sepuluh kali lebih banyak dibandingkan dengan wanita. Besar 

kecilnya serabut otot dapat mempengaruhi kekuatan seseorang. Semakin 

besar serabut otot semakin besar pula kekuatan yang dimiliki seseorang. 

Ukuran besar otot dan panjang otot seseorang dipengaruhi oleh faktor 
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keturunan. Namun pembesaran otot karena bertambah luasnya serabut otot 

dapat  disebabkan karena latihan beban (Giriwijoyo & Sidik, 2012: 77). 

Ciri utama latihan untuk meningkatkan kekuatan otot adalah dengan 

gerak melawan beban, baik beban dengan tubuh sendiri maupun 

menggunakan beban luar. Latihan beban dengan tubuh sendiri, seperti sit up 

untuk otot perut, push up untuk otot dada dan lengan, back up untuk otot 

punggung, chin up untuk otot lengan, dan lain sebagainya. Latihan 

menggunakan beban luar, seperti dumbell, barbell, bola medicine, mesin 

beban, dan lain-lain (Irianto, 2004: 38). Latihan kekuatan otot menggunakan 

beban berat dengan ulangan atau repetisi sedikit. Pada pengukuran kekuatan 

otot yang diukur adalah kekuatan kontraksi volunter maksimal, kekuatan otot 

harus maksimal, dan kontraksi tidak terjadi akibat rangsangan luar tetapi 

benar-benar otomatis (Wahjoedi, 2001: 59). Berdasarkan teori Arofah (2007: 

38) dan Kisner & Colby (2012: 158) manfaat latihan penguatan yaitu: 

1) Memperbaiki status fungsional, stabilitas sendi, dan kepadatan tulang 

2) Efek positif pada metabolisme energi dan kerja insulin 

3) Mengurangi nyeri dan ketegangan 

4) Memperbaiki kekuatan dan ketahanan statis otot dengan cara menyiapkan 

gerakan yg lebih dinamis. 

l. Jenis kontraksi otot 

Kontraksi otot melibatkan peningkatan ketegangan intra otot; ketika 

ini disertai dengan perubahan panjang otot kontraksi dikatakan isotonik. 

Ketika ketegangan intra-otot meningkat tanpa perubahan panjang kerja otot 
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adalah isometrik. Ada perubahan panjang otot ketika bekerja untuk 

menghasilkan gerakan yang bertentangan dengan kekuatan eksternal, dan 

ketika itu bekerja untuk menahan gerakan yang dihasilkan oleh kekuatan 

eksternal yang secara bertahap mengatasinya. Ketika perlekatan otot yang 

bekerja ditarik ke tengah otot itu, ia bekerja secara konsentris, yaitu menuju 

pusat, atau ‘memperpendek'. Ketika lampiran ditarik dari pusat, karena 

hambatannya diatasi oleh kekuatan eksternal, otot bekerja secara eksentrik 

yaitu menjauh dari pusat, atau 'memanjang'. Tidak ada perhatian pada panjang 

otot yang bekerja untuk menstabilkan sendi, kekuatan kontraksinya sama dan 

berlawanan dengan kekuatan yang menentangnya. Perlekatan otot tetap diam 

dan dikatakan bekerja secara statis (Jaromi, 2015: 12).  

Berdasarkan teori Jaromi (2015: 12) jenis kontraksi tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1) Isotonik 

Otot aktif, panjang otot berubah, misalnya latihan 

isotonik dari m. rectus abdominis: pada posisi telentang, 

angkat kepala dan badan. 

(a) Kontraksi Konsentris 

Otot-otot yang bekerja secara konsentris menjadi lebih pendek 

dan lebih tebal ketika perlekatan mereka semakin dekat dan gerakan 

bersama terjadi. Seorang pasien yang melakukan kontraksi otot 

konsentris melakukan gerakan dengan mengatasi beberapa kekuatan 

yang memberikan beban, seperti gesekan, gravitasi, tekanan manual 
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oleh ahli fisioterapi, atau beberapa bentuk resistensi mekanik. Biaya 

fisiologis dari jenis pekerjaan ini tinggi , karena hanya sekitar 

seperempat energi yang dibebaskan selama kontraksi tersedia sebagai 

pekerjaan mekanis. Beberapa digunakan untuk mengatasi inersia awal 

dan beberapa diubah menjadi panas. Pekerjaan otot konsentrik 

digunakan untuk membangun kekuatan otot meskipun sebagian besar 

gerakan sehari-hari melibatkan penggunaan semua jenis pekerjaan otot 

alami dan membutuhkan paling sedikit konsentrasi untuk menggunakan 

jenis konsentris. Misalnya latihan konsentris isotonik dari m. quadriceps 

femoris (rectus femoris): duduk di kursi dan rentangkan lutut dari posisi 

fleksi 90 ° (Jaromi, 2015: 12). 

(b)  Kontraksi Eksentrik 

Otot yang bekerja secara eksentrik menjadi lebih panjang dan lebih 

tipis ketika mereka membiarkan keterikatannya ditarik oleh kekuatan 

yang menghasilkan gerakan. Biaya fisiologis dari jenis kerja otot ini 

rendah, mungkin hanya sekitar seperempat dari yang dibutuhkan untuk 

pekerjaan konsentris, oleh karena itu otot yang pulih dari kelumpuhan 

kadang-kadang dapat dibujuk untuk berkontraksi melawan beban 

sebelum akan berusaha menghasilkan gerakan. Konsentrasi yang cukup 

diperlukan selama latihan yang dirancang untuk melatih otot dengan 

cara ini. Hal ini untuk mengontrol kecepatan gerakan, karena pekerjaan 

eksentrik dalam gerakan alami biasanya cukup cepat. Misalnya: dalam 



  

44 
 

posisi tengkurap, dengan kepala dan badan diangkat secara perlahan, 

kembalikan badan ke lantai (Jaromi, 2015: 12). 

2) Isometrik atau Statis  

Panjang otot tetap sama sepanjang kerja otot dan tidak ada hasil 

gerakan. Pekerjaan otot statis lebih ekonomis daripada jenis sebelumnya, 

tetapi melelahkan jika berkelanjutan, mungkin karena hambatan sirkulasi 

melalui otot, sebagai hasil dari peningkatan ketegangan intramuskuler. 

Kerja otot statis melawan beban maksimal menyediakan metode paling 

cepat untuk mendapatkan hipertrofi otot pada titik tertentu dari rentang 

karena beban menuntut peningkatan terbesar dalam ketegangan otot intra-

otot. 

Pekerjaan statis dari otot-otot postural digunakan untuk melatih 

pola postur yang baik. Postur dipertahankan oleh kerja otot yang agak 

mirip, tetapi tidak melelahkan karena tingkat metabolisme yang rendah 

dimana serat otot bekerja, dan sifat khusus dari kontrol refleks mereka. 

Misalnya latihan isometrik m. quadriceps femoris: duduk dengan kedua 

tungkai direntangkan ke depan, tekan lutut ke lantai semaksimal mungkin 

(Jaromi, 2015: 12).. 

m. Rentang kerja otot 

Berdasarkan teori Gardiner (1985: 73) rentang kerja otot adalah sejauh 

mana kontraksi otot yang mengakibatkan terjadinya gerakan bersama, sebagai 

berikut: 
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1) Rentang gerak penuh 

Sendi digerakkan sebagai kerja otot dari posisi di mana mereka 

sepenuhnya membentang, ke posisi di mana mereka sepenuhnya 

kontraksi, konsentris, atau dari posisi kontraksi penuh, untuk posisi 

ekstensi maksimum, jika mereka bekerja eksentris. 

Dalam keadaan biasa otot jarang diperlukan untuk bekerja penuh, 

tetapi dalam keadaan darurat mereka mungkin harus melakukannya. 

Latihan aktif lengkap digunakan untuk pasien agar dapat 

mempertahankan mobilitas sendi, meningkatkan sirkulasi, dan 

memastikan bahwa cadangan darurat dari kekuatan (Gardiner, 1985: 73). 

2) Rentang Inner 

Otot-otot bekerja baik secara konsentris dari posisi di mana ia 

berkontraksi sebagian (sekitar setengah jalan antara batas jangkauan 

penuh) ke posisi kontraksi penuh, atau sebaliknya jika bekerja secara 

eksentrik. Latihan jangkauan  digunakan untuk mendapatkan atau 

mempertahankan gerakan sendi ke arah tarikan otot, dan untuk melatih 

beberapa gerakan otot ekstensor yang bertanggung jawab untuk 

menstabilkan sendi (Gardiner, 1985: 74). 

3) Rentang Luar 

Otot-otot bekerja secara konsentris dari posisi di mana mereka 

sepenuhnya diregangkan ke posisi di mana mereka sebagian (setengah) 

dikontrak, atau sebaliknya jika bekerja secara eksentrik. Kisaran luar 

kerja otot digunakan secara luas dalam pendidikan otot saat kontraksi 
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dimulai lebih mudah dari peregangan di sebagian besar otot (Gardiner, 

1985: 74). 

4) Rentang menengah 

Otot-otot tidak pernah sepenuhnya terentang atau berkontraksi 

penuh. Ini adalah rentang di mana otot paling sering digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari, secara umum, mereka paling efisien. Latihan 

dalam rentang ini mempertahankan tonus otot dan kekuatan normal, 

tetapi gerakan sendi penuh tidak pernah tercapai (Gardiner, 1985: 74). 

n. Tindakan kelompok otot 

Otot tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi dalam kelompok-

kelompok, dan itu yang bekerja sama secara harmonis dari beberapa 

kelompok yang menghasilkan gerakan yang terkoordinasi. (1) Pergerakan 

utama/agonis adalah kelompok yang membawa gerakan oleh kontraksi 

mereka, (2) Antagonis, yang merupakan kelompok lawan, rileks dan 

diperpanjang secara progresif sehingga gerakan dikendalikan tetapi tidak 

terhambat, (3) Sinergis adalah otot-otot yang bekerja untuk memodifikasi aksi 

penggerak utama. Mereka dapat mengubah arah tarik atau dalam kasus 

penggerak utama yang melewati lebih dari satu sendi, mereka memperbaiki 

atau memindahkan sendi di mana tindakan utama tidak diperlukan ke dalam 

posisi yang paling menguntungkan, (4) Fiksator adalah otot-otot yang bekerja 

untuk mempelajari asal usul penggerak utama atau sinergi (Kisner & Colby, 

2012: 02 ).  
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o. Gerakan Kelompok sendi 

 Kebanyakan gerakan alami melibatkan penggunaan serangkaian sendi 

dikendalikan oleh aksi terpadu dari banyak kelompok otot. Kontrol gerakan 

ini mungkin sukarela dan sadar, tetapi dalam banyak kasus itu tidak sadar dan 

refleks yang dikendalikan dari refleks pusat di sumsum tulang belakang. Pola-

pola dasar yaitu dorongan, tarikan, ayunan, dan pukulan. Sebagai contoh 

adalah saat posisi berjalan, pada plantar fleksi dari sendi pergelangan kaki, 

ekstensi lutut dan pinggul menghasilkan secara progresif tekanan pada kaki, 

ketika ada rasa sakit di kaki sebagai akibat dari cedera atau sepatu tidak pas, 

reaksi plantar fleksi sering tidak sempurna dan terhambat sehingga 

menghasilkan postur yang tidak baik dan gaya berjalan pincang (Kisner & 

Colby, 2012: 08). 

p. Kelemahan otot dan Kelumpuhan 

Berdasarkan teori Gardiner (1985: 119-120) kelemahan atau kelumpuhan 

pada otot atau kelompok otot tidak hanya mengakibatkan hilangnya gerakan 

atau stabilitas sendi tertentu, tetapi menciptakan keadaan ketidakseimbangan 

otot yang mempengaruhi semua kelompok yang bersangkutan dalam gerakan 

terkoordinasi. Jika otot-otot melemah untuk memulihkan fungsi penuh 

mereka, mereka harus dilindungi dan dikuatkan lagi. Tidak digunakannya 

saraf normal dan jaringan otot kehilangan kekuatan dan pemborosan terjadi 

karena otot tidak digunakan sama sekali.  

a. Karena dia tidak bisa; karena kontraksi dihambat oleh rasa sakit atau 

kejang pelindung otot-otot antagonis. 
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b. Karena dia tidak perlu; persendian yang diperbaiki oleh bidai stabil dan 

tidak dapat bergerak, oleh karena itu tidak ada keharusan bagi pasien untuk 

mengkontraksikan otot-ototnya kecuali dia dipaksa oleh beban yang kuat 

pada otot-otot kuat lainnya dalam seri yang sama atau dengan usaha sadar 

sendiri. Pekerjaan otot statis sangat penting untuk menjaga sirkulasi, 

kekuatan otot dan pergerakan tendon yang melewati sendi yang digerakkan 

sementara, yang sangat penting untuk pemulihan fungsi ketika bidai 

dihilangkan. 

c. Karena dia tidak akan; beberapa pasien menolak semua upaya untuk 

membuat mereka melakukan kontraksi otot yang cukup untuk mencegah 

atrofi akibat otot yang tidak digunakan. 

q. Kelumpuhan  

 Berdasarkan teori Gardiner (1985: 121) otot yang kekurangan suplai 

saraf motorik mereka lemas, hipotonik, dan tidak dapat berkontraksi. 

Pemborosan cepat terjadi dan tidak dapat dicegah, meskipun diduga dapat 

ditahan dengan meningkatkan suplai darah ke area tersebut dengan stimulasi 

serat otot dengan cara listrik. Meskipun sedikit yang dapat dilakukan untuk 

mencegah pemborosan dalam kasus-kasus ini tindakan diambil untuk 

menjaga kedua otot dan struktur sendi dalam kondisi sebaik mungkin dalam 

persiapan untuk kembali ke fungsi normal. Prinsip pengobatan selama 

kelumpuhan lemah otot yang terkena cedera harus dihindarkan dari 

peregangan berlebihan oleh dukungan splint yang memadai. 
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Otot yang normal melindungi diri dari peregangan berlebihan oleh 

kontraksi refleks, tetapi mereka yang menderita flaccid 

paralysis/kelumpuihan lemah tidak dapat melakukannya, karena mereka tidak 

mampu kontraksi, akibatnya menjadi terentang melampaui batas fisiologis 

dan terluka oleh gaya gravitasi atau dilawan otot antagonis yang sehat. 

1) Sirkulasi ke daerah cedera harus dipertahankan untuk memastikan nutrisi 

yang memadai ke otot yang lumpuh dengan latihan aktif untuk otot normal 

lain di sekitar.  

 Kelumpuhan menyebabkan kondisi dingin dan kebiruan di sekitar 

menunjukkan sirkulasi yang buruk. Aliran darah arteri ke otot jauh 

meningkat selama bekerja aktif untuk memasok oksigen dan nutrisi 

penting untuk perbaikan. Pada saat yang sama, kembalinya vena lokal 

dibantu oleh tekanan berjeda diberikan pada pembuluh oleh kontraksi otot 

dan pergerakan sendi. 

2) Rentang gerak pada tidak bergeraknya sendi oleh kelumpuhan dan 

perluasan dari otot yang terkena harus dilakukan gerakan pasif 

Jaringan fibrosa yang merupakan selubung otot, ligamen sendi dan 

fasia, mengalami pemendekan adaptif jika mengalami imobilisasi 

berkepanjangan. Satu gerakan penuh pada interval yang dilakukan sering, 

cukup untuk mencegah hal ini dan dua gerakan pasif penuh dilakukan dua 

kali sehari agar yang memadai. Otot-otot bekerja selama lebih dari satu 

sendi maka harus membentang di atas sendi tersebut pada waktu yang 

sama. Sebagai contoh pada pergelangan tangan dan fleksor jari: 
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pergelangan tangan dan jari-jari harus sepenuhnya diperpanjang dalam satu 

gerakan. 

3) Mengingat pola gerakan harus dirangsang dan tetap hidup dengan gerakan 

pasif sementara gerakan aktif adalah mustahil. 

 Gerakan dikaitkan dalam otak dengan berbagai impuls sensorik dari 

sendi, otot, kulit dan mata. Dengan tidak adanya gerakan sadar, stimulasi 

impuls sensorik oleh gerakan pasif mungkin mengingatkan otak dari pola 

gerakan, dalam persiapan ketika jalur motor akan lebih utuh. Dengan cara 

ini gerakan terkoordinasi, dimungkinkan lagi dengan kembalinya kekuatan 

untuk otot-otot yang terkena, diingat, dan tidak perlu kembali belajar. 

Gerakan pasif digunakan untuk tujuan ini, harus mengikuti pola alami dari 

gerakan yang berkaitan dengan gerakan kelompok sendi. 

4)  Kekuatan dan penggunaan otot normal di daerah cedera harus 

dipertahankan oleh latihan melawan 

 Kecuali tungkai itu dihancurkan (semua otot lumpuh) semua aktivitas 

yang mungkin dianjurkan. Jadi pemborosan dari bekas dicegah dan 

sirkulasi ke bagian ditingkatkan. Contoh: Seorang pria dengan 

kelumpuhan anterior tibialis mampu berjalan sekitar asalkan ia memakai 

sepatu khusus, dan keuntungan nya bisa bekerja sempurna. 

r. Kelumpuhan Spastik/kaku 

 Berdasarkan teori Gardiner (1985: 120) otot menerima pasokan saraf 

motorik hanya dengan cara refleks tulang belakang, karena mereka terputus 

dari pusat yang lebih tinggi oleh lesi/luka yang mempengaruhi neuron 
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motorik atas, tegang, hipertonik dan tidak mampu kontraksi sadar atau relaks. 

Kondisi ini dikenal sebagai paralisis spastik/kaku. Ketika anggota tubuh atau 

segmen tubuh 'terkunci' sendi dan otot menjadi terhambat, kontraktur sendi 

dapat berkembang selama periode waktu. Tujuan pengobatan adalah untuk 

memulai gerakan untuk memelihara jangkauan gerak, memperpanjang otot, 

dan meningkatkan sirkulasi. Sementara anggota tubuh tetap bergerak untuk 

kontrol sadar yang tertutup oleh kejang. Gerakan refleks dimulai dengan 

teknik neuromuskular faciliatation, yaitu stimulus peregangan ditambah 

dengan perintah untuk usaha secara sadar, mengembangkan kendali sadar 

yang tetap dan dapat menyebabkan penurunan permanen pada kejang. 

Kontrol pasif dilanjutkan peregangan juga menghambat kejang. Mobilisasi 

aktif atau pasif dapat didahului oleh pijat atau pemberian es untuk 

mengurangi kejang dan membuat gerakan lebih mudah. 

s. Atrofi 

 Berdasarkan teori Kisner & Colby (2012: 79) atrofi otot dari penyakit 

dapat dicegah atau dikendalikan oleh kontraksi yang kuat dan sering terhadap 

perlawanan yang terjadi karena permintaan cukup dibuat untuk memperoleh 

kontraksi kuat asalkan tidak ada penyakit konstitusional, misalnya 

Rheumatoid. Latihan harus dilakukan dalam batas-batas kecacatan, tetapi hal 

ini dapat diatur dengan keterampilan dan imajinasi. Setiap jenis pekerjaan 

aktif cocok untuk otot-otot yang tepat diaktifkan dan cukup untuk 

mempertahankan atau meningkatkan kekuatan normal dan daya tahan. 
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Latihan dengan pembebenan tahap awal disarankan untuk memastikan bahwa 

kontraksi harus bebas rasa sakit dan memuaskan.  

 Terapis perlu memberi kesempatan untuk menilai kapasitas pasien 

saat kegiatan dan memberikan instruksi dalam kegiatan-kegiatan yang perlu 

dilakukan sendiri. Pasien harus memahami dan menghargai kebutuhan untuk 

berusaha sendiri guna memastikan kerjasama dalam melaksanakan latihan 

bebas, seperti slogan  'lima menit dalam setiap jam. Jika kerjasama antara 

terapis dan pasien diragukan atau kemampuan untuk mengerahkan usaha 

secara mandiri berkurang, pasien membutuhkan pengawasan konstan atau 

perawatan individu. Bila mungkin pasien harus melanjutkan kerja normal, 

ketika hal ini tidak mungkin dapat diganti dengan kegiatan kerja lain yang 

sesuai dengan kemampuannya. Permainan yang cocok dan olahraga yang 

bersifat kompetitif perlu pengawasan hati-hati dan dikontrol untuk 

menghindari perkembangan gerakan 'trik', misalnya pengembangan pola 

berjalan yang salah untuk bergerak cepat. 

Pemborosan otot pada Penyakit Rheumatoid tidak sepenuhnya 

disebabkan oleh penyakit. Kerja otot isometrik dalam rentang bebas rasa sakit 

membantu mencegah atrofi dan sering menyebabkan peningkatan gerakan 

bebas rasa sakit yang dapat digunakan untuk aktivitas fungsional. 

t. Permulaan kontraksi otot 

 Berdasarkan teori Kisner & Colby (2012: 596) otot tidak mampu 

berkontraksi kecuali dengan stimulasi langsung dari serat otot dengan listrik 

sesuai. Otot dipersarafi ketika menanggapi permintaan untuk melakukan 
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kegiatan cukup. Kontraksi adalah satu-satunya sarana otot-otot mendapatkan 

kembali fungsi normal mereka, penting diingat bahwa respon dilihat dari otot-

otot yang terkena kelumpuhan. Lesi/luka menyebabkan kelumpuhan dan tidak 

aktif meningkatkan ambang rangsangan dari sel-sel tanduk anterior (AHC). 

Langkah-langkah yang digunakan untuk mendapatkan kontraksi awal adalah: 

1) Pemberian hangat: Daerah yang terkena harus hangat, seperti kehangatan 

sedang dapat meningkatkan kualitas kontraksi. Setiap metode yang 

dirancang untuk meningkatkan sirkulasi di daerah tersebut efektif; Latihan 

aktif otot tidak terpengaruh terhadap perlawanan yang kuat adalah metode 

pilihan. 

2) Stabilisasi: Stabilisasi tulang yang berasal dari otot yang terkena dan sendi 

distal dimana otot-otot bekerja, meningkatkan efisiensi mereka. Bila 

mungkin stabilisasi harus dicapai dengan kontraksi isometrik otot sinergis 

yang kuat bekerja melawan perlawanan maksimal sebagai upaya 

menguatkan mereka dari otot-otot yang bersangkutan, misalnya untuk 

memulai fleksor siku, bahu dan pergelangan tangan yang distabilkan oleh 

fleksor mereka bekerja melawan resistensi yang diterapkan oleh tangan 

fisioterapi. 

3) Interaksi manual: Tangan fisioterapis memberikan tekanan hanya dalam 

arah gerakan, untuk mengarahkan upaya pasien dan memberikan stimulasi 

sensorik. 

4) Peregangan: Stimulasi dari kumparan otot memunculkan kontraksi refleks 

otot yang disediakan refleks utuh. Tajam tapi dikendalikan oleh 
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peregangan otot yang terkena pada batas rentang, diperpanjang diikuti 

segera oleh upaya kontraksi maksimum pasien sehingga meregang dan 

bergerak. Otot-otot harus meregang dalam semua komponen aksi mereka 

dan lebih akurat peregangan semakin besar efeknya untuk menghasilkan 

kontraksi. Peregangan berkepanjangan atau kegagalan memungkinkan otot 

untuk mempersingkat menghambat kontraksi. 

 Perintah untuk usaha sadar harus singkat, kuat, dan waktunya 

bertepatan dengan refleks peregangan. Peregangan refleks diterapkan 

beberapa kali berturut-turut dan kemudian diulang setelah istirahat singkat 

selama respon yang memuaskan diperoleh. Beberapa otot tidak 

menanggapi refleks peregangan yang diterapkan dari perpanjangan rentang 

otot yang lain, misalnya otot trisep. Setelah kemampuan untuk inisiasi 

kontraksi terjadi penguatan otot berlanjut sampai fungsi normal dipulihkan 

5) Penyinaran 

 Penggunaan perlawanan terhadap gerakan fungsional anggota badan 

berlawanan yang biasanya menghasilkan tindakan fixator di sisi lain dapat 

membantu inisiasi kontraksi pada otot yang terkena. Misalnya, ketahanan 

terhadap pola ekstensi abduksi dari hasil satu lengan pada ekstensi dan 

abduksi lengan lainnya untuk mencegah tubuh bergulir ke arah lengan 

bergerak. 

 Penggunaan kelompok yang kuat yang biasanya bekerja dengan otot 

yang terkena juga mendorong kontraksi otot. Misalnya, pola yang 

melibatkan fleksi bahu, siku, pergelangan tangan, dan jari-jari. Oleh karena 
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itu, resistensi yang kuat diberikan ke bahu, pergelangan tangan, dan fleksor 

jari tangan akan merangsang fleksor siku untuk kontraksi. 

u. Metode penguatan 

 Seni dari latihan atau penguatan otot terletak pada penciptaan kondisi 

dimana mereka dipanggil untuk bekerja dengan kapasitas penuh melakukan 

perlawanan yang terus meningkat. Peningkatan kekuatan dan hipertrofi terjadi 

dalam menanggapi peningkatan ketegangan antar otot yang disebabkan oleh 

faktor-faktor yang menentang kontraksi mereka. Oleh karena itu, penting 

bahwa faktor-faktor yang berlawanan, yang mendasari perlawanan, harus 

ditingkatkan sebagai kekuatan perbaikan otot. Peningkatan perlawanan 

dengan hasil yang terlalu cepat overload, yang mencegah kontraksi dan 

mungkin cukup untuk mencegah pemborosan otot. Pada awal perawatan, 

penilaian kekuatan otot sangat penting. Resistansi yang sesuai kemudian 

dipilih, yang mencakup pertimbangan tentang hantaman kekuatan penolak, 

pengungkit, kecepatan, dan durasi gerakan. Ketika perawatan berlanjut, 

perkembangan salah satu atau semua faktor ini di dalam terjadi ketika 

kekuatan otot berkembang. Perhitungan harus diambil dari semua pekerjaan 

otot yang diminta untuk dilakukan, apakah itu latihan di fisioterapi, terapi 

okupasi, latihan khusus di rumah, pekerjaan, atau kegiatan biasa dalam 

kehidupan sehari-hari. Pendidikan ulang dapat dianggap sebagai proses yang 

berkesinambungan yang dimulai, sementara otot-otot masih lumpuh, dalam 

bentuk inisiasi berusaha kontraksi, dan meluas sampai fungsi maksimal 

tercapai. 
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Tahap yang tepat dalam proses pendidikan ulang ini di mana setiap 

kelompok otot tertentu ditentukan oleh temuan pada penilaian yang dibuat 

ketika perawatan dimulai (Gardiner, 1985: 122). 

v. Cara untuk meningkatkan kekuatan otot dan fungsi 

 Berdasarkan teori Kisner & Colby (2012: 302) Setelah kekuatan 

kontraksi diperoleh kembali, otot-otot diperkuat secara progresif sampai 

fungsi maksimum diperoleh. Gerakan pasif mendukung, dan metode buatan 

untuk membantu sirkulasi dihentikan secara bertahap dan digantikan oleh 

latihan aktif. 

Prinsip pengobatan untuk meningkatkan kekuatan dan fungsi adalah: 

1) Otot yang terkena dampak harus diperkuat secara progresif dengan latihan 

yang ditahan kembali, yang bergantung pada: 

(a) Rentang gerak meningkat. 

(b) Jenis kontraksi. Kontraksi otot konsentris, eksentrik, dan statis muncul. 

(c) Perlawanan. Pembebanan meningkat dengan meningkatkan beratnya 

perlawanan dan meningkatkan daya ungkit. 

(d) Kecepatan. Menambah atau mengurangi kecepatan gerakan merupakan 

perkembangan untuk pekerjaan konsentris. Penurunan kecepatan adalah 

perkembangan untuk pekerjaan eksentrik. Perpanjangan periode 

kontraksi adalah perkembangan untuk penahanan statis. 

(e) Durasi. Peningkatan jumlah kali latihan dilakukan atau penurunan 

periode istirahat antara setiap rangkaian latihan, kombinasi keduanya 

sesuai dengan keadaan, membuat lebih banyak kontraksi otot. 



  

57 
 

2) Fungsi penuh otot yang terkena dampak sebagai anggota kelompok otot 

yang bekerja untuk menghasilkan gerakan terampil dan terkoordinasi, 

harus dipulihkan oleh aktivitas bebas, gerakan alami dan terampil. 

Perkembangan latihan ini mengikuti garis yang sama dengan yang 

disebutkan di atas untuk latihan yang ditolak. Gerakan penduler yang 

membutuhkan daya yang relatif sedikit digunakan pada awalnya untuk 

membantu pemulihan keseimbangan otot, berkembang menjadi 

memperlambat gerakan berkelanjutan atau cepat yang membutuhkan lebih 

banyak daya. Gerakan jarak kecil di mana banyak sambungan harus 

dikontrol adalah yang paling terampil. Berdasarkan teori Gardiner (1985: 

122) jenis Latihan yang digunakan untuk memperkuat otot dan 

mengembalikan fungsi adalah: 

Semua latihan aktif mempertahankan atau meningkatkan kekuatan otot 

memberikan ketegangan intra-otot meningkat cukup oleh tuntutan 

kekuatan yang melawan. Otot yang lemah diberikan tekanan yang sesuai 

dengan kapasitasnya dengan menggunakan Latihan yang menahan-

melawan, bebas, atau bertahan, sementara aktivitas objektif, rekreasi atau 

yang berhubungan dengan pekerjaan memastikan mereka kembali ke 

penggunaan fungsional. Tidak dapat terlalu ditekankan bahwa pilihan 

latihan tertentu tidak selalu memastikan efek yang diinginkan: itu adalah 

cara kecepatan latihan dilakukan yang menentukan efek yang 

dihasilkannya. Secara umum, latihan penguatan adalah lambat dan tepat. 
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1) Latihan menahan-melawan 

 Latihan ini jarang digunakan untuk memperkuat otot kecuali dalam 

kasus kelemahan yang ditandai ketika kekuatan tidak cukup untuk 

menyelesaikan berbagai gerakan. 

2) Latihan bebas 

Latihan bebas bermanfaat karena dapat dipraktikkan secara berkala 

dan di rumah. Pemilihan posisi awal secara hati-hati dan latihan yang 

akurat memastikan penggunaan otot-otot yang sesuai dengan kapasitas 

mereka untuk bekerja. 

3) Latihan pembebanan 

Latihan-latihan ini menciptakan ketegangan pada otot yang penting 

untuk meningkatkan kekuatan dan hipertrofi. Penekanan pada aktivitas 

kelompok yang terkena memulihkan keseimbangan kekuatan otot dengan 

cepat sehingga mencegah gerakan tipuan dan ketegangan di tempat lain. 

Neuromuskuler Proprioseptif  Fasilitation (PNF) paling efektif dalam 

konteks ini. Kontraksi berulang, pembalikan lambat, dan stabilisasi ritmis 

adalah teknik yang cocok. 

4) Aktivitas 

Penting untuk memastikan aksi terpadu kelompok otot dalam 

menghasilkan gerakan. Mereka juga memulihkan kepercayaan diri dan 

kesehatan umum. 
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2.  Nyeri Pinggang (Low Back Pain) 

a. Definisi dan Anatomi Tulang Belakang 

 

 

Gambar 4. Tulang belakang tampak samping dan belakang 
Sumber: https://www.spineuniverse.com/anatomy diunduh pada 28 Agustus 2018 

 

 

Gambar 5. Lumbar 1- Lumbar 5 
Sumber:  http://baldaivirtuves.info/human-lumbar-spine-anatomy/human-lumbar-

spine-anatomy-lumbar-spine-anatomy-medical-illustration-human-anatomy-
drawing-download/ diunduh pada 28 Agustus 2018 

https://www.spineuniverse.com/anatomy
http://baldaivirtuves.info/human-lumbar-spine-anatomy/human-lumbar-spine-anatomy-lumbar-spine-anatomy-medical-illustration-human-anatomy-drawing-download/----------------L1-L5
http://baldaivirtuves.info/human-lumbar-spine-anatomy/human-lumbar-spine-anatomy-lumbar-spine-anatomy-medical-illustration-human-anatomy-drawing-download/----------------L1-L5
http://baldaivirtuves.info/human-lumbar-spine-anatomy/human-lumbar-spine-anatomy-lumbar-spine-anatomy-medical-illustration-human-anatomy-drawing-download/----------------L1-L5
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Gambar 6. Sendi faset 
Sumber: https://www.spineuniverse.com/anatomy/facet-joints-spines-anatomy 

diunduh pada 28 Agustus 2018 
 

 

 

Gambar 7.  Discus Intervertebral 
Sumber: https://www.spineuniverse.com/anatomy/intervertebral-discs diunduh 

pada 28 Agustus 2018 
 

https://www.spineuniverse.com/anatomy/facet-joints-spines-anatomy
https://www.spineuniverse.com/anatomy/intervertebral-discs


  

61 
 

 

Gambar 8. Ligamen tulang belakang tampak samping 
Sumber: https://mayfieldclinic.com/pe-anatspine.htm diunduh 28 Agustus 2018 

 
 

 

 

Gambar 9. Ligamen tulang belakang 
Sumber: https://www.spineuniverse.com/anatomy/ligaments diunduh pada 28 

Agustus 2018 
 

 
Tulang belakang lumbar terdiri dari lima vertebra (L1-L5). 

Anatomi kompleks tulang belakang lumbar adalah kombinasi dari 

vertebra yang kuat ini, dihubungkan oleh kapsul sendi, ligamen, tendon, 

https://mayfieldclinic.com/pe-anatspine.htm
https://www.spineuniverse.com/anatomy/ligaments
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dan otot, dengan persarafan yang luas. Tulang belakang dirancang agar 

kuat, karena harus melindungi sumsum tulang belakang dan akar saraf 

tulang belakang. Pada saat yang sama, ia sangat fleksibel, menyediakan 

mobilitas di banyak gerakan yang berbeda. Mobilitas rongga vertebral 

disediakan oleh sendi symphyseal antara tubuh vertebral, dengan diskus 

intervertebralis diantaranya. Sendi facet terletak di antara dan di belakang 

vertebra yang berdekatan, berkontribusi terhadap stabilitas tulang 

belakang. Mereka ditemukan di setiap tingkat tulang belakang dan 

memberikan sekitar 20% dari stabilitas torsional (memutar) di leher dan 

segmen pinggang. Bantuan ligamen dalam stabilitas sendi selama 

istirahat dan gerakan, mencegah cedera akibat hiperekstensi dan 

hiperfleksi. Tiga ligamen utama adalah ligamentum longitudinal anterior, 

ligamentum longitudinal posterior, dan ligamentum flavum. Kanal 

dibatasi oleh vertebral tubuh, cakram anterior, lamina, dan ligamentum 

flavum posterior (Allegri et al., 2016: 03; Biyani & Andersson, 2004: 

106; Rajesar et al., 2014: 120; Ferrara, 2016: 16).  

Ligamentum longitudinal anterior dan ligamentum flavum bekerja 

sepanjang tulang belakang, anterior dan posterior, dan masing-masing. 

Secara lateral, saraf dan pembuluh tulang belakang keluar dari foramen 

intervertebralis. Di bawah setiap vertebra lumbal, ada foramen yang 

sesuai, dari mana akar saraf tulang belakang keluar. Sebagai contoh, 

foramen saraf L1 terletak tepat di bawah vertebra L1, dari mana akar 

saraf L1 keluar. Intervertebralis discus terletak di antara vertebra. 
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Mereka adalah struktur kompresibel yang mampu mendistribusikan 

beban tekan melalui tekanan osmotik. Pada intervertebralis discus, 

Anulus Fibrosus (AF), suatu struktur cincin konsentris dari kolagen 

lamelar yang terorganisir, mengelilingi inti nukleus pulposus yang kaya 

akan proteoglycan. Cakram adalah avaskular di masa dewasa, kecuali 

untuk periferal. Saat lahir, cakram manusia memiliki beberapa pasokan 

vaskular tetapi pembuluh ini segera surut, meninggalkan diskus dengan 

pasokan darah langsung sedikit pada orang dewasa yang sehat. Oleh 

karena itu, dukungan metabolik dari sebagian besar diskus 

intervertebralis tergantung pada lepeng terakhir tulang rawan yang 

berdekatan dengan tubuh vertebral. Sebuah cabang meningeal dari saraf 

tulang belakang, lebih dikenal sebagai saraf sinuvertebral berulang, 

areadi sekitar ruang diskus tulang belakang lumbar diatur oleh empat 

kelompok otot fungsional, dibagi menjadi ekstensor, fleksor, fleksor 

lateral, dan rotator (Allegri et al., 2016: 03; Biyani & Andersson, 2004: 

106; Rajesar et al., 2014: 120; Ferrara, 2016: 16). 

Vertebra lumbal adalah vaskularisasi oleh arteri lumbal yang 

berasal dari aorta. Cabang tulang belakang dari arteri lumbal memasuki 

foramen intervertebralis di setiap tingkat, membagi diri menjadi cabang 

anterior dan posterior yang lebih kecil. Drainase vena paralel dengan 

suplai arteri. Biasanya, ujung medula spinalis membentuk konus 

medullaris di dalam kanalis spinal lumbar di tepi bawah vertebra L2. 

Semua akar saraf tulang belakang lumbar berasal dari hubungan antara 



  

64 
 

akar dorsal atau posterior (somatik sensoris) dari aspek posterolateral 

medula spinalis dan akar ventral atau anterior (somatik motor) dari aspek 

anterolateral tali pusat. Akar kemudian mengalir ke bawah melalui kanal 

tulang belakang, berkembang ke cauda equina, sebelum keluar sebagai 

sepasang saraf tulang belakang di foramen intervertebral masing-masing. 

Badan sel serabut saraf motorik dapat ditemukan di tanduk ventral atau 

anterior medula spinalis, sedangkan badan serabut saraf sensorik berada 

di dorsal root ganglion (DRG) pada setiap level. Satu atau lebih cabang 

meningeal berulang, yang dikenal sebagai saraf sinuvertebralis, keluar 

dari saraf tulang belakang lumbal (Allegri et al., 2016: 03; Biyani & 

Andersson, 2004: 106; Rajesar et al., 2014: 120). 

Saraf sinuvertebral atau Luschka's nerve adalah cabang berulang 

yang dibuat dari penggabungan dari grey ramus communicans (GRC) 

dengan cabang kecil yang berasal dari ujung proksimal dari ramus primer 

anterior saraf tulang belakang. Saraf campuran polisegmenter ini secara 

langsung masuk kembali ke kanal tulang belakang dan mengeluarkan 

cabang anastomosis menaik dan menurun yang terdiri dari serabut 

somatik dan otonom untuk anulus posterolateral, tubuh vertebral 

posterior dan periostium, dan meninges ventral. Saraf sinuvertebral 

terhubung dengan cabang dari tingkat radikuler baik di atas dan di bawah 

titik masuk, di samping sisi kontralateral, yang berarti bahwa 

melokalisasi rasa sakit dari keterlibatan saraf ini. Sendi facet menerima 

inervasi dua tingkat yang terdiri dari komponen somatik dan otonom. 
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Yang pertama menyampaikan nyeri lokal yang terdefinisi dengan baik, 

sementara aferen otonom mengirimkan nyeri yang dirujuk (Allegri et al., 

2016: 03; Biyani & Andersson, 2004: 106; Rajesar et al., 2014: 120; 

Ferrara, 2016: 16).  

b. Patofisiologi Nyeri Pinggang (low back pain) 

Sakit pinggang (low back pain) adalah salah satu keluhan medis 

yang paling umum, yang mempengaruhi hampir setiap orang Amerika 

pada suatu saat dalam hidupnya. Pada suatu waktu, diperkirakan bahwa 

sampai sepertiga dari populasi mengalami beberapa bentuk 

ketidaknyamanan kembali yang mempengaruhi kualitas hidup dengan 

mengganggu aktivitas rekreasi, rutinitas hidup sehari-hari, dan 

kemampuan seseorang untuk bekerja secara produktif. Selain itu, keluhan 

ini merupakan salah satu alasan paling umum bahwa orang mencari 

perawatan dari penyedia layanan medis. Meskipun tingakat keluhan ini 

tinggi selama bertahun-tahun, pengobatan nyeri punggung masih tetap 

samar. Banyak penyedia layanan medis pesimis dalam perawatan nyeri 

punggung, dan kemudian perawatan sering didasarkan pada obat dengan 

efek merugikan. Salah satu rekomendasi paling umum untuk pengobatan 

nyeri punggung adalah dengan istirahat (Roy & Vanichkachorn, 2013: 

01; Ferrara, 2016: 17). Nyeri pinggang juga diklasifikasikan ke dalam 

tiga kategori berdasarkan durasi gejala:  

a) Nyeri pinggang akut merupakan nyeri yang sudah ada selama enam 

minggu atau kurang. 
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b) Nyeri pinggang subakut merupakan nyeri yang memiliki durasi 6 

hingga 12 minggu. 

c) Nyeri pinggang kronis merupakan nyeri hadir selama lebih dari 12 

minggu (Arya, 2014). 

Berdasarkan teori Verma, dkk (2013: 48) nyeri pinggang kronis 

adalah nyeri yang melumpuhkan. Nyeri pinggang merupakan masalah 

yang paling umum pada daerah industri. Meskipun kebanyakan orang 

pulih lebih cepat menderita nyeri pinggang. Sakit pinggang secara 

mekanis menyumbang 97% dari semua kasus nyeri pinggang dan 

mengacu pada kelainan anatomis atau fungsional tanpa penyakit ganas, 

neoplastik, atau radang yang mendasarinya. Mekanisme nyeri pinggang 

meliputi cedera pada otot dan ligamen, sendi samping atau penyakit sendi 

sakroiliaka, dan penyakit karena perubahan degeneratif, orang-orang 

yang tetap cacat selama lebih dari enam bulan, kurang dari setengah 

kembali bekerja, dan setelah dua tahun menderita cacat pinggang kembali 

bekerja bahkan tidak mungkin. Studi terbaru menunjukkan bahwa 

sepertiga dari seperempat pasien dalam perawatan primer mungkin masih 

mengalami masalah setelah satu tahun nyeri pinggang kronis. 

Di Amerika Serikat, nyeri punggung adalah penyebab paling 

umum pembatasan aktivitas pada orang yang berusia di bawah 45 tahun, 

yang merupakan alasan paling umum kedua untuk kunjungan ke dokter, 

penyebab kelima masuk ke rumah sakit, dan penyebab paling umum 

ketiga dari pembedahan. Meskipun tingkat prosedur pembedahan untuk 
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pasien dengan nyeri pinggang meningkat di Amerika Serikat, sebagian 

besar individu dengan nyeri pinggang terus dirawat tanpa pembedahan 

dengan berbagai strategi pengobatan (Allegri, 2016: 04). 

 

Gambar 10. Gambar sagitalis MRI menunjukkan keselarasan abnormal 
dari vertebra lumbar; cakram hitam (panah merah) bersifat patogenetik untuk 

nyeri diskogenik; hipertrofi sendi facet (panah kuning) adalah patogenetik untuk 
nyeri sendi facet 

Sumber: Allegri et al. (2016: 06) 

 

 

Gambar 11. Gambar aksial MRI menunjukkan pengurangan 
ukuran kanal tulang belakang (panah biru), penemuan patogenetik pada 

stenosis tulang belakang; panah merah menunjukkan kompresi radikuler yang 
dapat menyebabkan nyeri radikuler. 

Sumber: Allegri et al. (2016: 06) 
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Nyeri dimediasi oleh nosiseptor, neuron sensorik perifer khusus 

yang memperingatkan kita terhadap rangsangan yang berpotensi merusak 

pada kulit dengan mentransduksi rangsangan ini menjadi sinyal listrik 

yang diteruskan ke pusat otak yang lebih tinggi. Nosiseptor adalah 

neuron somatosensori primer pseudo-unipolar dengan tubuh neuronal 

mereka yang terletak di DRG. Mereka adalah cabang bercabang dua: 

cabang perifer yang mempersarafi kulit dan cabang-cabang pusat 

bersinaps pada neuron orde kedua di tanduk dorsal dari sumsum tulang 

belakang. Neuron orde kedua memproyeksikan ke mesencephalon dan 

thalamus, yang pada gilirannya terhubung ke somatosensori dan anterior 

cingulate cortices untuk memandu fitur sensoris diskriminatif dan afektif 

kognitif dari rasa sakit, masing-masing. Tanduk dorsal tulang belakang 

adalah situs utama integrasi informasi somatosensori dan terdiri dari 

beberapa populasi interneuron yang membentuk jalur penghambatan dan 

fasilitasi yang menurun, mampu memodulasi transmisi sinyal 

nociceptive. Jika stimulus berbahaya bertahan, proses sensitisasi perifer 

dan sentral dapat terjadi, mengubah rasa sakit dari akut ke kronis. 

Sensitisasi sentral ditandai oleh peningkatan rangsangan neuron dalam 

sistem saraf pusat, sehingga input normal mulai menghasilkan respon 

abnormal. Ini bertanggung jawab untuk allodynia taktil, yaitu nyeri yang 

ditimbulkan oleh penyisiran ringan pada kulit, dan untuk penyebaran rasa 

sakit hipersensitivitas di luar area kerusakan jaringan. Sensitisasi sentral 

terjadi pada sejumlah gangguan nyeri kronis, seperti gangguan 
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temporomandibular, nyeri pinggang, osteoarthritis, fibromyalgia, sakit 

kepala, dan lateral epicondylalgia. Meskipun pengetahuan yang 

ditingkatkan dari proses yang mengarah ke sensitisasi sentral, masih sulit 

untuk diobati. Sensitisasi perifer dan sentral memiliki peran kunci dalam 

kronifikasi nyeri pinggang. Bahkan, perubahan minimal dalam postur 

dapat dengan mudah mendorong peradangan yang tahan lama pada sendi, 

ligamen, dan otot yang terlibat dalam stabilitas ruas tulang belakang yang 

berkontribusi terhadap sensitisasi perifer dan sentral. Selain itu, sendi, 

cakram, dan tulang disuntik secara penuh oleh serat-serat delta yang 

stimulasi kontinyu dengan mudah dapat berkontribusi pada sensitisasi 

sentral (Biyani & Anderson, 2004: 109; Ferrara, 2016: 17; Allegri, 2016: 

06). 

c. Gejala Nyeri Pinggang (Low Back Pain) 

Gejala nyeri pinggang di daerah lumbosakral (punggung bagian bawah) 

adalah gejala utama nyeri pinggang. Nyeri dapat menyebar ke bagian depan, 

samping, atau belakang kaki, atau mungkin terbatas pada pinggang. Rasa 

sakit bisa menjadi lebih buruk dengan aktivitas. Kadang-kadang, rasa sakitnya 

bisa memburuk pada malam hari atau dengan duduk lama seperti di 

perjalanan mobil yang panjang. Seseorang mungkin mengalami mati rasa atau 

kelemahan di bagian kaki yang menerima suplai saraf dari saraf terkompresi. 

Ini bisa menyebabkan ketidakmampuan menapakkan kaki. Ini berarti 

seseorang tidak akan dapat berdiri dengan salah satu kaki atau menurunkan 

kaki ke bawah. Ini terjadi ketika saraf sakral pertama dikompresi atau terluka. 
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Contoh lain adalah ketidakmampuan untuk menaikkan jempol kaki ke atas. 

Hal ini terjadi ketika saraf lumbal kelima terganggu (Arya, 2014). 

d. Penyebab Nyeri Pinggang (Low Back Pain) 

Berdasarkan National Institute Of Neurological Disorders and Stroke 

(2014: 12) sebagian besar nyeri pinggang bersifat mekanis. Dalam banyak 

kasus, nyeri pinggang dikaitkan dengan spondylosis, sebuah istilah yang 

mengacu pada degenerasi umum tulang belakang yang berhubungan dengan 

keausan normal yang terjadi di persendian, cakram, dan tulang tulang 

belakang saat orang semakin tua. Beberapa contoh penyebab mekanis nyeri 

pinggang termasuk:  

a) Strain (gangguan pada otot) dan sprain (gangguan pada ligamen) 

merupakan penyebab sebagian besar nyeri punggung akut. Terkilir 

disebabkan oleh ligamen yang meregangkan atau merobek, dan strain 

adalah robekan di tendon atau otot. Keduanya dapat terjadi dari memutar 

atau mengangkat sesuatu dengan tidak benar, mengangkat sesuatu yang 

terlalu berat, atau terlalu berlebihan. Gerakan seperti itu juga dapat 

memicu kejang di otot punggung, yang juga bisa menyakitkan. 

b) Degenerasi diskus intervertebralis adalah salah satu penyebab mekanis 

yang paling umum dari nyeri pinggang, dan ini terjadi ketika cakram yang 

biasanya lunak kehilangan integritas sebagai proses penuaan yang normal. 

Dalam punggung sehat, cakram intervertebralis memberikan tinggi dan 

memungkinkan membungkuk, fleksi, dan torsi pinggang. Ketika cakram 

memburuk, berarti mereka kehilangan bantalan sendi. 
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c) Herniated atau ruptured discs dapat terjadi ketika cakram intervertebral 

menjadi terkompresi dan menonjol keluar (herniasi) atau pecah, 

menyebabkan nyeri pinggang.  

d) Radiculopathy adalah kondisi yang disebabkan oleh kompresi, peradangan 

dan / atau cedera pada akar saraf tulang belakang. Tekanan pada akar saraf 

menyebabkan rasa sakit, mati rasa, atau kesemutan yang menjalar atau 

menyebar ke area lain dari tubuh yang disuplai oleh saraf itu. 

Radiculopathy dapat terjadi ketika stenosis spinal atau herniasi atau ruptur 

diskus menekan akar saraf. 

e) Skiatika adalah bentuk radikulopati yang disebabkan oleh kompresi saraf 

skiatik, saraf besar yang menjalar melalui bokong dan meluas ke bagian 

belakang kaki. Kompresi ini menyebabkan nyeri pinggang yang seperti 

guncangan atau terbakar yang dikombinasikan dengan rasa sakit melalui 

pantat dan turun ke tungkai bawah, kadang-kadang mencapai telapak kaki. 

Dalam kasus yang paling ekstrim, ketika saraf terjepit di antara cakram dan 

tulang yang berdekatan, gejala melibatkan tidak hanya rasa sakit, tetapi 

mati rasa dan kelemahan otot tungkai karena sinyal saraf terganggu. 

Kondisi ini juga mungkin disebabkan oleh tumor atau kista yang menekan 

saraf sciatic atau akarnya. 

f) Spondilotesis adalah suatu kondisi di mana tulang belakang bagian bawah 

keluar dari tempatnya, mencubit saraf yang keluar dari tulang belakang. 

g) Cedera traumatis, seperti dari bermain olahraga, kecelakaan mobil, atau 

jatuh dapat melukai tendon, ligamen, dan otot yang mengakibatkan nyeri 
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pinggang. Cedera traumatis juga dapat menyebabkan tulang belakang 

menjadi tertekan, dapat menyebabkan diskus intervertebral pecah atau 

herniasi, memberikan tekanan pada salah satu saraf yang berakar ke 

sumsum tulang belakang. Ketika saraf tulang belakang menjadi 

terkompresi dan iritasi, nyeri punggung dan linu panggul dapat terjadi. 

h) Stenosis spinal adalah penyempitan ruas tulang belakang yang memberi 

tekanan pada sumsum tulang belakang dan saraf yang dapat menyebabkan 

rasa sakit atau mati rasa dengan berjalan dan seiring waktu menyebabkan 

kelemahan kaki dan kehilangan sensorik.  

i) Ketidakteraturan skeletal termasuk skoliosis, kelengkungan tulang 

belakang yang biasanya tidak menyebabkan nyeri sampai usia paruh baya; 

lordosis, lengkung yang menonjol secara abnormal di pinggang; dan 

anomali kongenital lainnya dari tulang belakang. Nyeri pinggang jarang 

terkait dengan kondisi yang serius, tetapi ketika kondisi ini terjadi, mereka 

memerlukan perhatian medis segera. Kondisi mendasar yang serius 

meliputi: 

j) Infeksi, bukan penyebab umum nyeri punggung. Namun, infeksi dapat 

menyebabkan rasa sakit ketika mereka melibatkan vertebra, suatu kondisi 

yang disebut osteomyelitis; cakram intervertebralis, yang disebut diskitis; 

atau sendi sakroiliaka yang menghubungkan lumbal ke panggul, yang 

disebut sakroiliitis. 

k) Tumor adalah penyebab nyeri punggung yang relatif jarang. Kadang-

kadang, tumor mulai di belakang, tetapi lebih sering muncul di belakang 



  

73 
 

sebagai akibat kanker yang telah menyebar dari tempat lain di dalam 

tubuh.  

l) Sindrom kauda equina adalah komplikasi serius tetapi jarang terjadi pada 

diskus yang pecah. Ini terjadi ketika bahan diskus didorong ke kanal tulang 

belakang dan menekan bundel akar lumbal dan saraf sakral, menyebabkan 

hilangnya kontrol kandung kemih dan usus. Kerusakan neurologis 

permanen dapat terjadi jika sindrom ini dibiarkan tanpa perawatan. 

m) Aneurisma aorta perut terjadi ketika pembuluh darah besar yang memasok 

darah ke perut, panggul, dan tungkai menjadi membesar secara abnormal. 

Nyeri punggung dapat menjadi tanda bahwa aneurisma menjadi lebih besar 

dan risiko pecah. Batu ginjal dapat menyebabkan nyeri tajam di pinggang, 

biasanya di satu sisi. Kondisi lain yang mendasari yang memengaruhi 

orang untuk nyeri pinggang meliputi: 

n) Penyakit inflamasi sendi seperti artritis, termasuk osteoarthritis dan 

rheumatoid arthritis serta spondilitis, peradangan pada tulang belakang, 

juga dapat menyebabkan nyeri pinggang. Spondilitis juga disebut 

spondiloarthritis atau spondyloarthropathy. 

o) Osteoporosis adalah penyakit tulang metabolik yang ditandai oleh 

penurunan kepadatan tulang dan kekuatan secara progresif, yang dapat 

menyebabkan patah tulang vertebra. 

p) Endometriosis adalah penumpukan jaringan uterus di tempat-tempat di luar 

rahim. 
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q) Nyeri myofascial, "Myo" adalah kata Yunani untuk otot. "Fascia" adalah 

lapisan luar yang keras dari otot yang menahannya. Nyeri myofascial 

adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan nyeri pada otot dan 

fasia. Nyeri myofascial adalah penyebab umum rasa sakit dan disfungsi 

dalam sistem muskuloskeletal. Ini menyumbang 20% hingga 95% pasien 

dengan nyeri muskuloskeletal yang datang di klinik medis umum dan pusat 

manajemen nyeri. Prevalensi nyeri myofascial di antara pasien sakit 

punggung kronis secara signifikan tinggi, dengan jenis kelamin perempuan 

menjadi faktor risiko yang signifikan. Meskipun prevalensi nyeri 

myofascial cukup tinggi, kesadaran di antara dokter masih tidak memadai, 

yang mengakibatkan kondisi ini sering salah di diagnosis atau kurang di 

diagnosis dan dengan demikian kurang bisa diobati. Diagnosis yang tepat 

dan manajemen ahli, nyeri myofascial memiliki hasil yang 

menguntungkan. Nyeri myofascial terasa dalam, pegal, tegang, dan 

terkadang tajam. Saat menggosok atau memijat area yang menyakitkan, 

penderita merasakan nyeri dengan ikatan yang ketat atau "simpul" pada 

otot. Simpul ini dikenal sebagai "titik pemicu" karena penekanannya dapat 

"memicu" lebih banyak rasa sakit. Nyeri ini bisa terjadi pada simpul atau 

mungkin menyebar ke area tubuh terdekat lainnya. Misalnya, menekan 

titik pemicu di bagian atas bahu dapat menyebabkan rasa sakit pada titik 

pemicu, ditambah rasa sakit, nyeri di leher dan lengan (Jafri, 2014: 16). 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi berkembangnya nyeri, faktor 

mekanis dan medis. Faktor mekanis seperti: kelainan anatomi, berbagai 
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kebiasaan postural, kegiatan yang menyebabkan ketegangan berlebihan 

pada otot tertentu, tendon, atau ligamen, disfungsi endokrin, stres 

psikologis, gangguan tidur, dan kurang olahraga. Faktor medis seperti: 

disfungsi hormonal, kekurangan enzim, penyebab imunologi, penyakit 

menular, dan kekurangan gizi. 

Rasa sakit dapat melibatkan satu otot atau banyak otot. Bisa datang 

saat seseorang aktif atau saat sedang istirahat. Meskipun hampir semua 

otot dapat terlibat, beberapa situs yang paling umum dari rasa sakit ini 

adalah leher, bahu, dan punggung bawah (Ribeiro et al., 2018: 02; Born, 

Carel, 2011: 51; Sergienko et al., 2015: 91; Takamoto et al 2015: 1186; 

Samuel  et al.,2007: 12; Akamatsu et al., 2017: 01). Beberapa pengobatan 

telah digunakan untuk nyeri pinggang myofascial melalui terapi fisik, agen 

farmakologis, suntikan, pijat/ masase, dan terapi latihan. Terapi latihan 

yang dianjurkan adalah latihan peregangan/ stretching dan latihan 

penguatan/strengthening (Xiaoqiang, 2014: 05; Sharan et al, 2014: 449). 

Selain penyakit yang mendasarinya, beberapa faktor risiko lain 

dapat meningkatkan risiko seseorang untuk nyeri pinggang, termasuk: 

a) Umur: Serangan pertama nyeri pinggang biasanya terjadi antara usia 30 

dan 50, dan nyeri pinggang menjadi lebih umum dengan bertambahnya 

usia. Seiring bertambahnya usia, hilangnya kekuatan tulang dari 

osteoporosis dapat menyebabkan patah tulang, dan pada saat yang 

sama, elastisitas dan penurunan kekuatan otot. Diskus intervertebralis 

mulai kehilangan cairan dan fleksibilitas yang menurunkan kemampuan 
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mereka untuk melindungi tulang belakang. Risiko stenosis tulang 

belakang juga meningkat seiring bertambahnya usia.  

b) Tingkat kebugaran: Nyeri pinggang lebih sering terjadi pada orang yang 

tidak sehat secara fisik. Otot punggung dan otot perut yang lemah 

mungkin tidak mendukung tulang belakang dengan baik. Orang yang 

sering keluar dan berolahraga setelah tidak aktif sepanjang minggu 

lebih mungkin menderita cedera punggung yang menyakitkan daripada 

orang-orang yang melakukan aktivitas fisik moderat menjadi kebiasaan 

sehari-hari. Studi menunjukkan bahwa latihan aerobik berdampak 

rendah bermanfaat untuk mempertahankan integritas cakram 

intervertebralis.  

c) Kehamilan umumnya disertai dengan nyeri pinggang, yang terjadi 

akibat perubahan panggul dan perubahan beban berat. Gejala hampir 

selalu terjadi hingga setelah kehamilan.  

d) Kenaikan berat badan: Kelebihan berat badan, obesitas, atau cepat 

menurunkan berat badan yang signifikan dapat menyebabkan stres di 

punggung dan menyebabkan nyeri pinggang.  

e) Genetika: Beberapa penyebab nyeri punggung, seperti ankylosing 

spondylitis, suatu bentuk arthritis yang melibatkan fusi sendi tulang 

belakang yang menyebabkan beberapa imobilitas tulang belakang, 

memiliki komponen genetik.  

f) Faktor risiko pekerjaan: Memiliki pekerjaan yang membutuhkan 

pengangkatan berat, mendorong, atau menarik, terutama ketika 
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melibatkan memutar atau bergetarnya tulang belakang, dapat 

menyebabkan cedera dan nyeri punggung. Pekerjaan yang tidak aktif 

atau pekerjaan di atas meja juga dapat menyebabkan atau berkontribusi 

terhadap rasa sakit, terutama jika memiliki postur yang buruk atau 

duduk sepanjang hari di kursi dengan dukungan punggung yang tidak 

memadai.  

g) Faktor kesehatan mental: Masalah kesehatan mental yang sudah ada 

sebelumnya seperti kecemasan dan depresi dapat mempengaruhi 

seberapa dekat seseorang berfokus pada rasa sakit mereka serta persepsi 

mereka tentang keparahannya. Rasa sakit yang menjadi kronis juga 

dapat menjadi penyebab berkembangnya faktor psikologis tersebut. 

Stres dapat memengaruhi tubuh dalam berbagai cara, termasuk 

menyebabkan ketegangan otot.  

h) Jenis kelamin: Beberapa penelitian menyebutkan bahwa wanita lebih 

rentan terhadap nyeri pinggang dibandingkan dengan pria untuk segala 

usia. Tingkat paling tinggi terdapat pada remaja (12-18 tahun) dan 

setelah menopause usia 50 tahun ke atas. Pada wanita anak usia sekolah 

disebabkan karena hormon awal menstruasi dan untuk wanita setelah 

menopouse disebabkan karena berhentinya hormon estrogen yang 

berfungsi menjaga elastisitas sendi dan otot pada wanita (Xiang, dkk. 

2016: 206). 

i) Ransel dengan beban berlebih pada anak-anak: Nyeri pinggang yang 

tidak terkait dengan cedera atau penyebab lain yang diketahui biasa 
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terjadi pada anak-anak pra-remaja. Namun, tas ransel yang penuh 

dengan buku sekolah dan persediaan dapat menimbulkan nyeri 

punggung dan menyebabkan kelelahan otot. Akademi Orthopedic 

Surgeons Amerika merekomendasikan bahwa tas punggung anak harus 

beratnya tidak lebih dari 15 hingga 20 persen dari berat badan (Cadotti 

et al., 2018: 423; Foster et al., 2018: 2383; Pivotto et al., 2018: 02; 

Rinonapoli et al., 2017: 01). 

Pemeriksaan Fisik Nyeri Pinggang oleh Medis 

Pemeriksaan fisik pada nyeri pinggang oleh medis adalah sebagai berikut: 

a) Straight leg raise test 

 

Gambar 12. Straight leg raise test 
Sumber: Jurch (2009: 180) 

 
Tes ini menegaskan bahwa menggerakkan ekstremitas bawah akan 

meningkatkan ketegangan pada saraf, yang kemudian akan menarik akar dan 

menyebabkan gejala. Tes untuk iritasi saraf sciatik dari berbagai penyebab 

yang mendasari, termasuk cedera diskus intervertebralis. 

Cara melakukan: Pasien berada dalam posisi terlentang dengan kedua 

tungkai lurus dan tungkai yang ditempatkan secara internal di panggul. Pasien 

harus benar-benar rileks dan angkat tungkai perlahan-lahan sampai dia 
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mengalami nyeri. Kemudian mintalah pasien menurunkan tungkai sampai 

merasa kekencangan berkurang. Mintalah pasien melakukan dorsofleksi 

sejauh mungkin sampai gejala muncul kembali. Jika ini terasa sakit, mintalah 

pasien untuk memfleksikan kepala dari meja sejauh mungkin. Jika salah satu 

gerakan tidak menyebabkan rasa sakit berarti tidak ada hubungannya dengan 

diskus dan paha yang sangat ketat. Jika klien mampu memantulkan kaki 

melewati 70°, penyebabnya kemungkinan besar adalah sakroiliak, karena sel 

saraf benar membentang pada rentang itu. Nyeri yang bergerak dari punggung 

ke bawah kaki selama satu gerakan adalah tanda positif. Nyeri pada tulang 

belakang lumbar di sisi yang berlawanan dengan kaki terangkat dapat 

mencakup lesi seperti herniasi (Jurch, 2009: 180). 

b) Slump test 

 

    Gambar 13. Slump test 
Sumber: Jurch (2009: 179) 

 
 

Tes ini merupakan tes neurologis yang paling umum untuk ekstremitas 

bawah dan merupakan indikator penekanan sumsum tulang belakang atau 

akar saraf.  



  

80 
 

Cara melakukan yaitu pasien duduk di tepi meja dengan kaki digantung 

dan tangan di belakang. Minta klien untuk "merosot" sehingga dia 

membenturkan punggung dan menggulung bahu ke depan tetapi membuat 

kepala dalam posisi netral. Jika ini tidak menghasilkan gejala apa pun, 

mintalah klien memiringkan kepala ke bawah dan pundak bahu merosot ke 

depan. Jika masih tidak ada gejala, secara pasif menekan lebih tungkai bawah 

pasien dan menahan kaki saat dia mempertahankan posisi yang merosot. Rasa 

sakit menuruni saraf sciatic pada setiap tahap tes adalah tanda positif (Jurch, 

2009: 179).  

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini relevan dengan “The Impact of Modified Hatha Yoga on 

Chronic Low Back Pain” yang ditulis oleh Galantino et al (2004: 59) dalam jurnal 

Alternatif Theraphy Health Medicine. Penelitian tersebut bertujuan untuk 

mengetahui keefektifan modifikasi hatha yoga untuk nyeri pinggang kronis. 

Terdiri dari 21 peserta dengan rentang usia usia 30 hingga 65 tahun secara acak, 

untuk intervensi berbasis yoga langsung, atau kelompok kontrol tanpa pengobatan 

selama periode observasi tetapi kemudian menerima pelatihan yoga. Latihan 

dilakukan selama satu jam, dua kali seminggu selama enam minggu. Ukuran hasil 

fungsional primer meliputi uji jangkauan ke depan dan tes sit and reach . Semua 

peserta mengisi kuesioner Oswestry Disability Index (ODI) dan Back Depression 

Inventory (BDI). Pertanyaan panduan digunakan untuk analisis data kualitatif 

untuk memastikan bagaimana peserta yoga memahami instruktur, interaksi 

kelompok, dan dampak yoga pada kehidupan mereka. Untuk menjelaskan drop 
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out, data dibagi menjadi kategori yang lebih baik atau tidak, dan dianalisis 

menggunakan chi-square untuk melihat perbedaan antara kelompok. Data 

kualitatif dianalisis melalui banyaknya respons positif. 

Penilaian ditunjukkan dalam nilai peningkatan keseimbangan, fleksibilitas, 

dan penurunan depresi/kecacatan pada kelompok yoga. Analisis data kualitatif, 

yaitu (1) intervensi dapat memotivasi peserta dan (2) yoga mendorong relaksasi 

dan pembelajaran/kesadaran baru. Intervensi berbasis yoga yang dimodifikasi 

dapat menguntungkan individu dengan nyeri pinggang kronis dan penelitian yang 

lebih besar diperlukan untuk memberikan bukti definitif. Dampak pada depresi 

maupun kecacatan dapat dianggap sebagai hasil penting untuk penelitian lebih 

lanjut.  

C. Kerangka Pikir 

Nyeri pinggang (low back pain) merupakan penyebab kecacatan tertinggi 

di dunia yang menjadi penyebab ketidakmampuan fungsional dan menurunnya 

rentang gerak aktif sehingga mengakibatkan terhambatnya aktivitas harian.  Kasus 

nyeri pinggang yang dialami oleh pasien klinik terapi fisik di Yogyakarta 

mencapai 80% pasien. Keluhan tersebut disebabkan karena berbagai faktor, salah 

satunya buruknya kekuatan otot inti dan menurunnya fleksibilitas tulang belakang 

akibat kurangnya aktivitas fisik/olahraga, salah posisi gerak/postur yang buruk, 

olahraga dengan beban melebihi kapasitas individu, dan sebagainya. Banyak 

diketahui dan mudah diaksesnya berbagai macam terapi latihan, seperti latihan 

fleksibilitas dan penguatan otot, namun masih sulit dilakukan karena faktor waktu, 

tempat, dan prosedur latihan yang kurang sesuai. 
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Upaya pemulihan nyeri pinggang dapat diberikan program terapi latihan 

yang mencakup latihan fleksibilitas dan latihan penguatan pada otot inti. Sehingga 

eneliti akan menyusun model terapi latihan yang mencakup latihan fleksibilitas 

dan latihan penguatan otot. Program terapi latihan tersebut akan dikemas secara 

sederhana, yaitu mudah, nyaman dilakukan, tidak memakan banyak waktu, 

tempat, dan biaya. Latihan diharapkan mampu menjadi solusi pemulihan nyeri 

pinggang, seperti memperbaiki indeks ketidakmampuan fungsional, meningkatkan 

fleksibilitas atau rentang gerak lumbar, serta menurunkan intensitas nyeri.  
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Gambar 14. Kerangka pikir 

D. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan kerangka pikir yang telah dikemukakan di atas, dapat 

dirumuskan pertanyaan peneltian, yaitu: 

1. Bagaimana bentuk terapi latihan yang sesuai untuk mengatasi permasalahan 

nyeri pinggang ? 

2. Apakah program terapi latihan tersebut dapat menurunkan nyeri, 

memperbaiki indeks ketidakmampuan fungsional, dan meningkatkan 

fleksibilitas lumbar pada penderita nyeri pinggang? 

3. Apakah program terapi latihan tersebut efektif untuk menurunkan nyeri, 

memperbaiki indeks ketidakmampuan fungsional, dan meningkatkan 

fleksibilitas lumbar pada penderita nyeri pinggang? 

4. Seberapa efektif program terapi latihan tersebut untuk menurunkan nyeri, 

menurunkan indeks ketidakmampuan fungsional, dan meningkatkan 

fleksibilitas lumbar? 

 

 


