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ABSTRAK 
 
Latar Belakang: Negara Indonesia adalah Negara yang sedang berkembang, 
sehingga Indonesia secara terus menerus melaksanakan pembangunan disegala 
bidang termasuk olahraga termasuk bola basket. Namun dewasa ini dapat 
ditemukan kemunduran dari atlet bola basket akibat cidera. Menurut Hillier 
(2004) populasi cidera pada atlet bola basket yang sering terjadi adalah cidera 
pada ankle, yang melibatkan ligamentum, tenton, dan otot. Keadaan cidera dapat 
dihindari dengan melakukan warming up sebelum latihan inti, agar jaringan 
memiliki kesiapan untuk melakukan aktivitas yang lebih berat serta meningkatkan 
metabolism jaringan sehingga dapat menghindari dari cidera. 
Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui hubungan pemberian warming up sebelum 
melakukan latihan terhadap risiko cidera ankle klub bola basket. 
Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode survei/observasi dengan 
pendekatan cross sectional yaitu dimana data yang menyangkut variabel bebas 
dan variabel terikat akan dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan. Desain 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 
rancangan pre test dan post test with control group design. Alat ukur yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah tallar tilt test dan anterior drawer test. 
Hasil Penelitian: Penelitian ini menggunakan uji statistic parametric yaitu dengan 
chi square dengan dicari oods ratio. Berdasarkan pengukuran tallar tilt test uji chi 
square didapatkan hasil p value 5.900 dimana tingkat signifikasi data penelitian 
0.015 dan didapatkan nilai odds ratio 6.250. sedangkan berdasarkan anterior 
drawer test p value 11.688 dengan signifikasi 0.001 dan nilai odds ratio 16.000. 
Kesimpulan: Dapat diambil kesimpulan bahwa adanya hubungan warming up 
sebelum melakukan latihan inti terhadap penurunan risiko cidera ankle klub bola 
basket. 
Kata Kunci: Warming up, cidera ankle, bola basket 

 
  



PENDAHULUAN 

Negara Indonesia adalah negara  yang sedang berkembang, sehingga 

indonesia secara terus menerus melaksanakan pembangunan disegala bidang, 

termasuk dalam bidang seni dan olahraga.  Kejayaan Indonesia juga dapat dilihat 

dari prestasi para atlet dari masing-masing cabang olahraga termasuk cabang bola 

basket dan banyaknya faktor yang mempengaruhi prestasi para atlet juga 

bermacam-macam, salah satunya adalah kekuatan fisik atlet yang baik sehingga 

dapat menciptakan prestasi lebih baik pula. 

Banyak sekali cabang olahraga di Indonesia, cabang bola basket adalah 

salah satu yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia terutama pada usia 

remaja. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kompetisi bola basket yang digelar 

antar sekolah atau perguruan tinggi. 

Ankle dan tungkai bawah merupakan daerah umum cedera pada populasi 

atletik cedera ankle, terutama pada stabilisasi ligamentum, sering terjadi sering 

terjadi pada cedera olahraga (Baxter, 1995).  Menurut Hillier  (2004) Populasi 

secara umum kebanyakan sprain ankle pada atlet melibatkan cedera pada 

ligamentum lateral secara kompleks, sedangkan cedera ligamentum medial jarang 

terjadi. 

Pada dasarnya ada dua tipe cedera yang biasa terjadi di dunia olahraga, 

yaitu tipe cedera akut dan tipe cedera kronis. Tipe cedera akut terjadi seperti 

sprain ankle, fraktur atau patah tulang, serta dislokasi. Tipe cedera ini 

membutuhkan perawatan lebih serius dan waktu yang cepat. Sedangkan tipe 

cedera kronis adalah cedera yang tidak diketahui asal mulanya, berlangsung 

sangat lama dan gejalanya tidak terasa. Cedera tipe ini dapat terjadi karena 

benturan kecil, kurangnya fleksbilitas seorang pemain, latihan yang berlebihan, 

medan permainan, atau bahkan kekuatan-kekuatan dari lingkungan luar (Taylor, 

1997). 

Salah satu tujuan dilakukan warming up  adalah untuk mendapatkan 

kelenturan, yaitu kemampuan untuk menggerakkan otot beserta persendiaan pada 

seluruh daerah pergerakan. Meskipun demikian peregangan yang dilakukan 

seorang atlet bermanfaat jika peregangan dilakukan dengan benar. Salah satu 



alasan seorang atlet melakukan warming up sebelum memulai latihannya adalah 

untuk mengurangi resiko cedera ankle yang secara tidak langsung dapat 

menurunkan prestasinya. 

 

TUJUAN 

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui 

hubungan pemberian warming up sebelum melakukan latihan terhadap penurunan 

risiko cedera ankle pada atlet bola basket. 

 

METODE 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2014 selama 7 hari dan 

tempat pelaksanaan penelitian adalah SMP N 1 Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu observasi analitik dengan post 

test with control group design. Dalam penelitian ini peneliti mengukur risiko 

cidera ankle dengan test spesifik pada ligament yaitu tallar tilt test dan anterior 

drawer test pada semua responden yang sebelumnya telah dibagi menjadi dua 

kelompok. Pertama pada kelompok control yaitu kelompok yang tidak melakukan 

warming up, dan kelompok perlakuan yaitu kelompok yang melakukan warming 

up sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tujuan dari warming up menurut Ronald (2009), adalah untuk 

mempersiapkan tubuh lebih giat latihan, memudahkan transisi dari istirahat ke 

latihan ( mempersiapkan tubuh untuk latihan lebih berat, memfasilitasi transisi 

dari istirahat untuk latihan, meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan tingkat 

metabolis, meningkatkan suhu tubuh, memisahkan lebih banyak oksigen, stretch 

otot postural, mengurangi risiko cidera muskulo-skeletal), mengembangkan 

kebugaran sistem cardiorespira tory, memperbaiki kesehatan jantung dan 

mengontrol berat badan, memelihara dan memperbaiki tonus otot, kekuatan dan 

massa otot, memperbaiki elastisitas otot dan metabolism sendi, mencegah 

terjadinya gangguan musculoskeletal seperti nyeri otot dan sendi. 



Berat badan yang berlebih telah dianggap sebagai salah satu faktor resiko 

cidera karena dapat meningkatkan suatu penekanan pada struktur tulang, otot, dan 

ligament (Ronald, 2009). Dan dalam penelitian ini diketahui responden memiliki 

berat badan paling besar 47% berkisar antara 46-48kg. 

Kecenderungan terbesar reponden yang mengalami risiko cidera ankle 

pada kelompok yang tidak melakukan warming up dengan tallar tilt test adalah 

sebanyak 15 orang (83%). Sedangkan pada kelompok yang melakukan warming 

up dengan tallar tilt test adalah 8 orang (44%). Jika dilihat dari anterior drawer 

test, kecenderungan responden mengalami risiko cidera ankle pada kelompok 

yang tidak melakukan warming up adalah sebanyak 16 orang (89%), sedangkan 

pada kelompok yang melakukan warming up risiko cidera adalah sebanyak 6 

orang (33%). 

Ada beberapa hal yang menyebabkan cidera akibat aktivitas olahraga yang 

salah. Menurut Sujijandoko (2000), aktivitas yang salah ini karena pemanasan 

yang tidak memenuhi syarat. Kelelahan yang berlebihan pada otot, dan salah 

dalam melakukan gerakan olahraga termasuk faktor pendukung terjadinya cidera 

dalam olahraga. kasus cidera yang banyak terjadi biasanya dialami oleh para 

pemula yang biasanya berambisi untuk menyelesaikan target latihan atau 

meningkatkan target latihan. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan dalam 

rentan waktu 4 minggu. Dan penelitian ini adalah penelitian yang berskala kecil 

yang mengambil rentan waktu 7 hari. Dimana sebelumnya telah dilakukan 

penelitian awal. 

 

  



KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil analisa data terkait dengan penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa adanya hubungan warming up terhadap risiko cidera ankle klub bola 

basket. 

Diharapkan pada peneliti selanjutnya menambahkan variabel luar yang 

tidak ada dalam penelitian ini dan menggunakan waktu yang lebih lama sehingga 

dapat menghasilkan data yang lebih maksimal. 

Kepada subyek penelitian diharapkan melakukan warming up sebelum 

melakukan intiolahraga dengan waktu yang ideal dan warming up yang optimal, 

sehingga memperkecil risiko untuk cidera. 
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