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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

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). 
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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 
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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. 

 
B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang diatas, dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1.  Apakah ada pengaruh gerakan sholat wajib terhadap kelenturan otot 

punggung bawah? 

2.  Apakah ada pengaruh gerakan sholat wajib + tahajjud terhadap kelenturan 

otot punggung bawah? 
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3.  Apakah ada perbedaan pengaruh sholat wajib dan sholat wajib + tahajjud 

terhadap kelenturan otot punggung bawah? 

C. Tujuan Penelitian  

Penulisan skripsi ini yang berjudul pengaruh gerakan sholat terhadap 

peningkatan fleksibilitas otot punggung bawah mempunyai tujuan umum dan 

khusus. 

1.  Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan pengaruh gerakan sholat wajib dan sholat 

wajib + tahajjud terhadap kelenturan otot punggung bawah. 

2.  Tujuan Khusus 

a. Mengetahui pengaruh gerakan sholat wajib terhadap kelenturan otot 

punggung bawah. 

b.  Mengetahui pengaruh gerakan sholat wajib dan sholat wajib + tahajjud 

terhadap kelenturan otot punggung bawah. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin diperoleh dari penulisan skripsi pengaruh gerakan 

sholat terhadap peningkatan fleksibilitas otot punggung bawah terdapat 

manfaat antara lain : 

1.  Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan masukan dan informasi secara teori dalam 

penelitian yang sesuai judul skripsiadalah pengaruh gerakan sholat 

terhadap peningkatan fleksibilitas otot punggung bawah. 
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2.  Manfaat Praktis  

a) Bagi Penulis 

Diharapkan skripsi ini membuat penulis dapat lebih mendalami 

ilmu yang telah diberikan dalam setiap kuliah dan mengujinya di dalam 

lingkungan masyarakat untuk menambah wawasan serta pengetahuan 

tentang pengaruh gerakan sholat terhadap peningkatan fleksibilitas otot 

punggung bawah. 

b)  Bagi Institusi 

Skripsi ini diharapkan mampu mendorong lahirnya pengetahuan-

pengetahuan baru yang menunjang lembaga atau instansi terkait mampu 

mendukung perkembangan ilmu pengetahuan.Sehinga didapati ilmu 

pengetahuan yang berkembang dilingkungan masyarakat yang tepat 

guna. 

c) Bagi Masyarakat 

Memberikan dan menyebarluaskan informasi tentang peran 

fisioterapi dalam bidang pengetahuan, kepada masyarakat tentang 

pengaruh gerakan sholat terhadap peningkatan fleksibilitas otot 

punggung bawah. 

d)  Bagi Pendidikan 

Skripsi ini diharapkan menjadikan inspirasi bagi dunia pendidikan 

khususnya dibidang kesehatan untuk melakukan penelitian yang 

berguna bagi masyarakat. 

 


