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Abstrak
Masase olahraga bukan hanya dibutuhkan bagi seorang olahragawan tetapi juga dibutuhkan bagi
seseorang yang bukan olahragawan demi menjaga dan mengembalikan kondisi fisik yang lemah dengan
efek rangsangan terhadap fungsi-fungsi organ tubuh dan penyesuaian aktivitas yang dilakukan. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh manipulasi masase olahraga dan peregangan terhadap
kelentukan atlet Hockey UNESA, dengan sampel penelitian sejumlah 12 atlet aktif dalam latihan rutin di
UKM Hockey UNESA. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperiman dengan metode pre-post
test design. Instrument tes pengukuran kelentukan menggunakan alat sit and reach. Untuk analisis data
hasil penelitian diolah dengan uji t, dengan taraf signifikan 0,05. Hasil penelitian dapat dilihat dari nilai
rata-rata pre-test dan post-test kelentukan atlet Hockey UNESA. Selisih rata-rata nilai massage olahraga
6,34 cm sedangkan nilai rata-rata peregangan 4,5 cm. Dapat disimpulkan bahwa pemberian perlakuan
masase olahraga dan peregangan ekstremitas atas berpengaruh terhadap kelentukan, pengaruh tersebut
dibuktikan dengan adanya peningkatan kelentukan setelah diberikan perlakuan masase olahraga dan
peregangan ekstremitas atas dan dianalisis menggunakan aplikasi spss22, dengan hasil masase olahraga
dan peregangan ekstremitas atas berpengaruh terhadap kelentukan dengan nilai sig masase olahraga
ekstremitas atas 0,02 dan nilai sig peregangan ekstremitas atas 0,00.
Kata Kunci: Masase Olahraga, Peregangan, Kelentukan.
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PENGARUH MASASE OLAHRAGA DAN PEREGANGAN
EKSTREMITAS ATAS TERHADAP KELENTUKAN
ATLET HOCKEY UNESA
Abstract

Sport Massage is not only needed for sportsmen but also needed for people who are not sportsmen
for the sake of what is needed and restoring weak physical conditions with stimulating effects on bodily
functions and carried out activities, besides Sports massage also affects flexibility. This study aims to
determine the effect of sport massage manipulation and stretching on athletes' flexibility Hockey Unesa,
with a research sample of 12 active athletes in routine training at the UNESA UKM Hockey. This study
uses a type of experimental research with a pre-post test design method. Instrument test for measurement
of flexibility using a sit and reach tool. For data analysis the results of the study were processed by t test,
with a significant level of 0.05. The results of the study can be seen from the average value of the pre-test
and post-test results of UNESA Hockey athletes. The difference in the average value of 6.34 cm sports
massage while the average value of stretching is 4,5 cm. It can be concluded that administration of sports
massage and stretching of the upper extremities affect the flexibility, this effect is evidenced by an
increase in flexibility after being given a sports massage treatment and stretching the upper extremities,
and analyzed using the SPSS22 application with the results, of sports massage and stretching of the upper
extremities affecting the flexibility with sig Sport Massage exercises upper limb 0.02 and sig value
stretching upper limb 0.00.
Keywords: Sports Massage of the upper extremities, flexibility
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Stop watch
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
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Manipulase Masase
No.

Setelah hasil deskripsi analisis data,

Nama

Post-

test

test

Nama

ini

Pre-

Post-

test

test

No

Kelompok

Shapiro-

Keterangan
data
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Pre-test

1

Minim

Maxi

pok

um

mum

Pre test

21

45

Mean

30.83

Std.

Post-test

Devia

Peregangan

tion
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menunjukkan bahwa semua data pretest

6.616

test
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t
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Sig
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(manipulasi) pada bagian-bagian lunak tubuh

pompa vena dan pompa limfe (getah bening)

dengan prosedur manual atau mekanis yang
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mempunyai pengaruh dalam menghilangkan

melalui percepatan sirkulasi dalam kondisi

sisa - sisa pembakaran dalam otot.

istirahat total (berbaring dengan rileks). Pada

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan

saat otot berkontraksi pembuluh-pembuluh vena

penelitian dan hasil penelitian tentang pengaruh

dan limfe didalam dan di sekitar otot terjepit

masase olahraga ekstremitas atas pinggang

sehingga darah dan limfe terperas keluar.

punggung terhadap kelentukan, dapat diketahui

Dengan aktifnya sistem pompa otot terjadilah

bahwa pemberian berupa masase olahraga

percepatan sirkulasi darah ke dalam otot yang

ekstremitas atas

aktif.

peregangan statis dan pasif

Percepatan

sirkulasi

ini

membantu

pinggang punggung dan
berpengaruh

terhadap kelentukan.

mempercepat pemulihan (di dalam aktifitas
olahraga) oleh terjadinya percepatan pasokan

Antara dua kelompok pada penelitian di atas

semua zat kebutuhan jaringan serta percepatan

(antara kelompok eksperimen dan kontrol)

pembuangan asam laktat. (Santoso Giriwijoyo

dapatlah diambil kesimpulan bahwa kedua

dan Muchtamadji 2006: 273).

kelompok tersebut sama-sama memberikan
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Massage adalah tindakan penekanan oleh

terhadap

kelentukan
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tangan pada jaringan lunak, biasanya otot,

punggung setelah diberikan perlakuan masase

tendon atau ligamen, tanpa menyebabkan

olahraga ekstremitas atas dan peregangan statis

pergeseran atau perubahan posisi sendi guna

dan pasif.
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