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EKO RAHMADHON PRASETYONO  J120100024 
 
“PENGARUH GERAKAN SHOLAT TERHADAP PENINGKATAN 
FLEKSIBILITAS OTOT PUNGGUNG BAWAH” 
(Dibimbing Oleh : Wahyuni,S.Ft.,SKM.,M.Kes dan Umi Budi Rahayu, 
S.Ft.M.Kes) 
Terdiri atas : V BAB, 36  HALAMAN, 4 TABEL, 8 GAMBAR, 12 
LAMPIRAN 
 
Latar belakang  : Sholat adalah sebuah gerakan yang dimulai dari gerakan 
berdiri kemudian membungkuk, sehingga tangan memegang lutut dilanjutkan 
dengan berdiri kembali dengan tuma’ninah atau kusyuk. Gerakan sholat yang 
benar dapat memberikan pengaruh terhadap kelenturan otot punggung bawah, 
dengan penekanan utama pada daerah otot punggung bawah yang dilakukan 
dengan frekuensi sekurang-kurangnya 3-6 kali dalam seminggu, dengan durasi 
10-30 detik untuk setiap gerakan, intensitas pengulangan 30-45 menit untuk setiap 
sholat, dari hasil pengamatan yang ditemukan peneliti sholat tahajjud tepat untuk 
dijadikan uji penelitian karena terjadi kontraksi tipe statis pada gerakan ruku’dan 
sujud dengan penekanan utama pada daerah otot punggung bawah. 
Tujuan : Untuk mengetahui perbedaan pengaruh gerakan sholat wajib dan sholat 
wajib + tahajjud terhadap kelenturan otot punggung bawah. 
Metode : Penelitian ini menggunakan metode Quasi Eksperiment dengan 
rancangan pre and post test with control. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui gejala atau pengaruh yang timbul akibat dari adanya perlakuan 
tertentu dan semua variabel tidak dapat di kontrol oleh peneliti. Kemudian 
dilakukan pre test sebelum perlakuan dan post test setelah perlakuan kurang lebih 
1 bulan. 
Hasil dan kesimpulan : Data diolah dengan bantuan komputer program SPSS 16 
untuk mengetahui pengaruh gerakan sholat terhadap peningkatan fleksibilitas otot 
punggung bawah dengan dilakukan uji stastistik non-parametrik dengan metode 
uji Mann-whitney dan didapatkan ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara 
sholat wajib dengan sholat wajib dan tahajjud terhadap kelenturan otot punggung 
bawah. 
 
 
Kata kunci : Gerakan sholat, Fleksibilitas Otot, Sit and Reach Test. 



ABSTRACT 

DEGREE PROGRAM 1 PHYSIOTHERAPY 
FACULTY OF HEALTH 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA OF UNIVERSITY  
 

EKO RAHMADHON PRASETYONO  J120100024 
"THE EFFECT OF INCREASING THE FLEXIBILITY OF MOVEMENT PRAYER 
MUSCLE BACK DOWN" 
(Guided By Wahyuni, S.Ft.,SKM.,M.Kes and Umi Budi Rahayu, S.Ft.M.Kes) 
Consisting of: V CHAPTER, 3 6 PAGES, 4 TABLES, 8 FIGURES , 12 ANNEX 
Background: Prayer is a movement that starts from the movement stood then bent, so that the 
hand holding the knee continued to stand back with tuma'ninah or kusyuk. True prayer 
movement that can give effect to the flexibility of the lower back muscles, with the main 
emphasis on the lower back muscle area were conducted with a frequency of at least 3-6 times a 
week, with a duration of 10-30 seconds for each movement, the intensity of 30-45 repetitions 
minutes for each prayer, from the observation that researchers found Tahajjud prayers 
appropriate to be used as research trials due to contraction in the static type ruku'dan movement 
prostrate with the main emphasis on the lower back muscle area. 
Objective: To determine differences in the effect of the prayer movement mandatory and 
obligatory prayers + Tahajjud to lower back muscle flexibility. 
Methods: This study used a method Quasi Experiment with pre- and post-test design with 
control. This study aims to determine the symptoms or effects arising from the presence of 
certain treatments and all variables can not be controlled by the researcher. Then do the pre-test 
and post-test before treatment after treatment less than 1 month. 
Results and conclusions: The data were processed with SPSS 16 to determine the effect of the 
prayer movement to increase the flexibility of the lower back muscles to do non-parametric 
statistical test with Mann-Whitney test methods and found no significant difference between 
obligatory prayers with the obligatory prayers and Tahajjud to lower back muscle flexibility. 
 
Keywords: prayer movement, muscle flexibility, Sit and Reach Test. 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 
 

Perkembangan dunia yang sangat 

cepat membuat aktifitas tubuh yang 

cukup tinggi, menuntut adanya kondisi 

tubuh yang sangat prima dan sehat untuk 

memenuhi kebutuhan hidup yang 

meningkat.Krisis global yang melanda 

dunia baru-baru ini membuat orang harus 

bekerja keras dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya, hal ini tidak dapat 

dipenuhi ketika tubuh tidak dalam 

kondisi bugar dan sehat. Kebugaran 

tubuh melalui lembaga kebugaran yang 

cukup mahal, hanya mengarah kepada 

satu kebugaran yaitu jasmani, 

dikembangkan melalui latihan-latihan 

fisik.Sedangkan rohani dikembangkan 

dengan yoga yang saat ini berkembang 

pesat (Hadi, 2008). 

Di balik keluasan ruang lingkup 

ibadah, ternyata di dalamnya tersimpan 

berbagai mukjizat yang sangat 

agung.Selain manfaat yang bisadi dapat 

nanti ketika kita berada di akhirat, Allah 

pun menampakkan sedikit manfaatnya 

yang bisa kita dapat ketika hidup di 

dunia.Berdasarkan berbagai penelitian 

modern baru-baru ini, telah terbukti 

bahwa setiap pelaksanaan ibadah dapat 

mendatangkan berbagai efek positif bagi 

pelaksananya.Bahkan, ibadah pun juga 

bisa berperan sebagai obat, baik obat 

jasmani maupun rohani. Semua gerakan 

sholat adalah gerakan untuk 

kesehatan,bahkan shalat tidak hanya 

menjaga kesehatan tapi juga 

mengembalikan hidup sehat dari berbagai 

macam penyakit(Hammam, 2010 dan 

Aziz, 2012). 

Sholat adalah sebuah gerakan 

yang dimulai dari gerakan berdiri 

kemudian membungkuk, sehingga tangan 

memegang lutut dilanjutkan dengan 

berdiri kembali dengan tuma’ninah atau 

kusyuk(Parjoto, 2008). 

Sholat seringkali hanya dipandang 

dari segi religius semata oleh kalangan 

umat islamdan ternyata didalamnya 

banyak keutamaan yang begitu 

bermanfaat bagi manusia.Dalam surat Al 

- Baqarah Allah berfirman : 

 
Artinya : Jadikanlah sabar dan sholat 

sebagai penolongmu dan Sesungguhnya 

yang demikian itu sungguh berat, kecuali 

bagi orang-orang yang khusyu' (yaitu) 

orang-orang yang meyakini, bahwa 

mereka akan menemui Tuhannya, dan 

bahwa mereka akan kembali kepada-Nya 

(Q.S. Al Baqarah: 45-46). 

 



Fleksibilitas mengandung 

pengertian, yaitu luas gerak satu 

persendian atau beberapa persendian. 

(Sukadiyanto, 2009:119). Ada dua 

macam fleksibilitas , yaitu (1) 

fleksibilitas statis, dan (2) fleksibilitas 

dinamis. Pada fleksibilitas statis 

ditentukan oleh ukuran dari luas gerak 

satu persendian atau beberapa persendian. 

Sebagai contoh untuk mengukur luas 

gerak persendian tulang belakang dengan 

cara sit and reach test. Sedangkan 

fleksibilitas dinamis adalah kemampuan 

seseorang dalam bergerak dengan 

kecepatan yang tinggi.Sebagai contoh 

fleksibilitas dinamis dalam tenis adalah 

gerakan ada teknik-teknik pukulan 

(servis, smash, dan groundstrokes). 

Mekanisme yang terjadi pada gerakan 

sholat pada otot punggung bawah yang 

merupakan otot tipe I (slow twitchfiber), 

adanya kontraksi yang berulang-ulang 

serta terdapat adanya tahanan minimal 

akibat pengaruh gravitasi bumi yang 

mengakibatkan terjadinya kelenturan otot 

punggung bawah kerana adanya efek 

fisiologis otot. Gerakan sholat yang benar 

dapat memberikan pengaruh terhadap 

kelenturan otot punggung bawah, dengan 

penekanan utama pada daerah otot 

punggung bawah yang dilakukan dengan 

frekuensi sekurang-kurangnya 3-6 kali 

dalam seminggu, dengan durasi 10-30 

detik untuk setiap gerakan, intensitas 

pengulangan 30-45 menit untuk setiap 

sholat, dari hasil pengamatan yang 

ditemukan peneliti sholat tahajjud tepat 

untuk dijadikan uji penelitian karena 

terjadi kontraksi tipe statis pada gerakan 

ruku’dan sujud dengan penekanan utama 

pada daerah otot punggung bawah (Hadi, 

2008). 

Melihat uraian diatas maka 

peneliti tertarik untuk mengkaji lebih 

lanjutPengaruh gerakan sholat wajib dan  

dan sholat tahajjud 8 ditambah 3 witir 

dengan kondisi fleksibilitas otot pungung 

bawah.Hal tersebut melatar belakangi 

penulisan dalam penentuan judul skripsi, 

yaitu : Pengaruh gerakan sholat terhadap 

peningkatan kelenturan/fleksibilitas otot 

punggung bawah. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode Quasi 

Eksperiment dengan rancangan pre and post 

test with control.  

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Pesantren 

Mahasiswa Istiqomah. Penelitian dilakukan 

mulai dari bulan Desember sampai Januari 

2015. 



Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua 

santri Pesantren Mahasiswa Istiqomah yang 

berjumlah 20 santri yang berjenis kelamin 

laki-laki. Sedangkan sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 19 dengan teknik 

pengambilan sampel yaitu purposive 

sampling. 

Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah sholat wajib dan sholat tahajjud. 

2. Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah fleksibilitas otot punggung bawah 

Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan 

menggunakan software SPSS 16. Data hasil 

penelitian ini berupa pengukuran Sit and 

reach test. Data tersebut terbagi menjadi dua 

kelompok perlakuan yang melakukan sholat 

wajib dan sholat tahajjud.Uji stastistik untuk 

mengetahui pengaruh perbedaan sholat 

wajib dan sholat tahajjud dengan 

menggunakan uji mann-whitney test. Batas 

kemajuan uji stastistik adalah 0,05 bila nilai 

lebih besar dari pada 0,05 maka Ha : ditolak, 

jika probabilitas lebik kecil dari pada 0,05 

maka, Ha diterima. 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Subyek penelitian ini berjumlah 20 

santri, yang bertahan dalam penelitian ini 

berjumlah 19 subyek penelitian, subyek 

yang melakukan sholat wajib dan sholat 

wajib  dan tahajjud keseluruhan berjenis 

kelamin laki-laki dengan distribusi usia 18-

24 tahun. 

1. Umur 

Tabel 2 

Nilai Rata-rata Umur Subyek 

Umur 
Subyek 

Frekuensi Prosentase 
(%) 

Nilai 
Rata-
rata 

Umur 
Subyek 

18th – 
20th 

5 26,3%  

21 th– 
22 th 

12 63,2% 21 - 22 
tahun 

23 th– 
24 th 

2 10,5%  

Jumlah 19 100%  
 

2. Nilai Pengukuran Fleksibilitas  

Fleksibilitas otot punggung bawah 

dikatakan normal bagi laki-laki 10 cm 

dan bagi perempuan 15 cm. Data hasil 

penelitian pengaruh gerakan sholat 

terhadap peningkatan fleksibilitas otot 

punggung bawah pada Pesantren 

Mahasiswa Istiqomah dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 

 

 



Tabel 3 

Nilai Fleksibilitas Otot Punggung 

Bawah Pesantren Mahasiswa 

Istiqomah 

 
No Nilai (F) Sholat 

wajib 
  (F) Sholat 
wajib + 
tahajjud 

Jml  

(Pre) (Post) (Pre) (Post) 
1 Baik 4 4 2 3  
2 Sangat 

Baik 
1 2 1 2  

   5 6 3 5 19 

 

3. Hasil Uji Statistik  

Data tersebut diatas 

kemudian diolah dengan bantuan 

komputer program SPSS 16 untuk 

mengetahui pengaruh gerakan sholat 

terhadap peningkatan fleksibilitas 

otot punggung bawah dengan 

dilakukan uji stastistik non-

parametrik dengan metode uji Mann-

whitney yang tercantum dalam tabel 

4: 

Tabel 4 

Variabel Teruji Pengaruh Gerakan 

Sholat 

No Variabel 
Teruji 

Uji 
Statistik 

Hasil 
(P) 

1 
 
2 

 
   
  3 

Pengaruh 
gerakan sholat 
wajib 
terhadap 
fleksibilitas otot 
punggung 
bawah  
 
Pengaruh 

Wilcoxon 
 
 
Wilcoxon 
 
 
 
Mann 
Whitney 

0,014 
 
 
0,006 

 
 
 
0.002 

gerakan sholat 
wajib + tahajjud 
terhadap 
kelenturan otot 
punggung 
bawah 
 
Perbedaan 
pengaruh 
gerakan sholat 
wajib + tahajjud 
terhadap 
kelenturan otot 
punggung 
bawah 

 

Berdasarkan hasil uji 

Wilcoxon Pengaruh sholat wajib 

terhadap fleksibilitas otot punggung 

bawah didapatkan nilai P 0,014 dan 

Pengaruh gerakan sholat wajib + 

tahajjud didapatkan nilai P 0,006 

serta Perbedaan pengaruh gerakan 

sholat wajib dan tahajjud didapatkan 

nilai P  0,002 < 0,05 maka Ha : 

diterima 

Pembahasan 

1. Karakteristik Umur 

Berdasarkan dari hasil penelitian 

bahwa rata-rata berumur 21 tahun ini 

dikarenakan subyek masih tergolong 

mahasiswa sebab rentangan umur 

mahasiswa bekisar 18-24 tahun.  

2. Fleksibilitas/Kelenturan Otot 

Punggung Bawah 

Berdasarkan dari hasil penelitian, 

bahwa fleksibilitas/kelenturan otot  



punggung bawah subyek rata – rata 

adalah 10 cm  untuk fleksibilitas yang 

melakukan sholat wajib subyek 

berjumlah 15 orang, sedangkan 4 orang 

subyek yang melakukan sholat wajib 

dan sholat tahajjud  rata-rata 17 cm. 

Fleksibilitas/kelenturan otot 

dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu 

hereditas (genetik), latihan, jenis 

kelamin, usia, lemak tubuh dan aktivitas 

yang dilakukan (Sharkey, 2010). 

3. Pengaruh Sholat  Terhadap 

Peningkatan Fleksibilitas Otot 

Punggung Bawah 

Berdasarkan hasil penelitian ada 

pengaruh antara sholat wajib terhadap 

fleksibilitas otot punggung bawah 

dengan sholat rutin 5 kali sehari 

terutama pada saat ruku’ dan sujud  

akan melenturkan otot punggung 

bawah. Mengenai sholat dalam 

persepektif fisioterapi, disimpulkan 

bahwa sholat mempunyai banyak 

dimensi yang layak dikaji dari berbagai 

sudut pandang ilmu, diantaranya adalah 

ilmu kesehatan khususnya fisioterapi. 

Sholat yang merupakan ibadah bagi 

umat Islam akan  memberikan 

kontribusi yang sangat besar dalam 

usaha meningkatkan taraf kesehatan, 

baik kesehatan jasmani maupun rohani 

jika sholat yang dikerjakan telah sesuai 

dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi 

Muhammad SAW. Tata cara sholat 

yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW 

sangat sesuai dengan prinsip-prinsip 

ilmu fisioterapi dalam usaha 

meningkatkan  kesehatan secara umum 

(Kartawiria, 2013). 

Ada pengaruh antara  sholat wajib 

+ tahajjud terhadap fleksibilitas otot 

punggung bawah bila dilakukan secara 

terus-menerus akan membuat otot 

punggung bawah menjadi lentur karena 

gerakan sholat yang dilakukan dengan 

frekuensi 1 bulan penuh dengan  

intensitas 8 dan 3 rakaat witir dan durasi 

> 30menit dapat memberikan pengaruh 

terhadap fleksibilitas otot punggung 

bawah. Sholat tahajjud yang dijalankan 

dengan tepat, kontinyu, khusyuk, dan 

ikhlas mampu menumbuhkan persepsi 

dan motivasi positif dan memperbaiki 

suatu mekanisme tubuh  dalam 

mengatasi perubahan yang dihadapi 

atau beban yang diterima. Mekanisme 

ini dikenal sebagai coping (Sholeh, 

2012). 

Sholat tahajjud yang teratur 

memungkinkan aktivitas tanpa rasa 

lelah yang merupakan dasar dari 

kebutuhan energi yang meningkat 



dalam aktifitas jangka waktu lama, 

latihan dapat meningkatkan fungsi  dan 

perubahan pada serat otot yang 

digunakan dalam latihan (Sharkey, 

2010). Kekuatan hening di sepertiga 

malam, memberikan sebuah pengaruh 

yang sangat luar biasa dimana tubuh 

dalam keadaan nyaman setelah 

melakukan istirahat untuk 

merileksasikan otot-otot tubuh. Dengan 

melakukan sholat tahajjud tubuh secara 

perlahan-lahan  mengkondisikan secara 

fisiologis melakukan kontraksi dengan 

perlahan dan ringan, memberikan 

pengaruh terhadap serat–serat otot yang 

pada akhirnya tercipta fisiologis otot 

dengan fleksibilitas yang baik 

khususnya pada otot punggung bawah 

dengan melakukan sholat tahajjud 

secara teratur (Muhyidin, 2008). 

Mekanisme gerakan ruku’dan sujud 

pada sholat adalah sebuah terapi latihan 

yang mana pada saat gerakan ruku’ 

terjadi kontraksi otot abdominal yang 

pada saat yang sama otot punggung 

bawah mengalami stretching selama 

beberapa detik dan mengalami statik 

kontraksi. Mengaktivasi kontraksi 

isometrik otot-otot stabilitator 

punggung sampai batas maksimal, 

latihan gerakan ruku’ yang dilakukan 

secara rutin akan memicu mekanisme  

adaptasi otot yang pada akhirnya 

mempengaruhi fleksibilitas otot 

punggung bawah (Undermen et. Al, 

2006).  

4. Perbedaan Pengaruh Sholat 

Wajib+Tahajjud Terhadap 

Peningkatan Fleksibilitas Otot 

Punggung Bawah 

Ada perbedaan pengaruh  antara 

sholat wajib + tahajjud terhadap 

peningkatan fleksibilitas otot punggung 

bawah, apabila dilakukan dengan 

gerakan yang berulang-ulang pada 

gerakan ruku’dan sujud sholat tahajjud 

8 plus 3 witir yang disertai dengan 

adanya tahanan grafitasi bumi akan 

membuat otot punggung menjadi lentur. 

Jadi efek fisiologis dari anatomi otot 

punggung dengan menahan gravitasi 

dengan meluruskan, meratakan, dan 

mengangkat punggung sampai ruas 

tulang belakang mantap pada posisinya, 

yang dilakukan secara berulang-ulang 

berakibat terjadinya peningkatan 

fleksibilitas otot punggung bawah 

secara fisiologis. 

 

 

 

 



KESIMPULAN 

1 Status fleksibilitas otot punggung 

bawah subyek yang melakukan 

sholat wajib memiliki nilai rata-rata 

fleksibilitas 10 cm. Status 

fleksibilitas otot punggung bawah 

subyek yang melakukan sholat wajib 

dan sholat tahajjud memiliki 

fleksibilitas rata-rata 17 cm. 

2 Berdasarkan hasil uji statistik ada 

pengaruh antara fleksibilitas otot 

punggung bawah sebelum dengan 

sesudah sholat wajib. 

3 Ada pengaruh antara fleksibilitas 

otot punggung bawah sebelum 

dengan sesudah sholat wajib + 

tahajjud. 

4 Ada perbedaan pengaruh yang 

signifikan antara sholat wajib dengan 

sholat wajib dan tahajjud. 
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