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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah   

        HR. Muslim yang berbunyi “mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih 

dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, dan didalam segala 

kebaikan”. Kata kuat yang dimaksud didalam hadist tersebut dapat diartikan 

sebagai kekuatan jasmani, sehingga dapat disimpulkan bahwa Allah SWT 

memerintahkan kepada umat-Nya untuk menjaga dan meningkatkan kekuatan 

jasmaninya, adapun cara yang dapat dilakukan adalah dengan berolahraga. 

       Olahraga merupakan salah satu kebutuhan hidup yang cukup penting, 

digunakan sebagai alat pembentuk kepribadian dan watak individu. Selain itu 

juga dapat bertujuan untuk kepentingan kesehatan, kebugaran jasmani, serta 

peningkatan prestasi (Harmono, 2014). Ada banyak jenis olahraga prestasi di 

Indonesia, dan salah satunya adalah bulutangkis. Olahraga ini bersifat 

competitif sport yang membutuhkan kesiapan fisik, teknik, taktik, mental, dan 

kematangan juara (Purnama, 2010 dalam Tantowi dan Sugiharto, 2015).  

       Latihan yang dapat mendukung peningkatan kualitas permainan pada 

olahraga bulutangkis adalah dengan menggunakan latihan fisik. Karena tidak 

dapat di pungkiri bahwa olahraga ini membutuhkan kondisi fisik yang prima, 

tanpa kondisi fisik yang baik maka dapat dipastikan bahwa prestasi yang 

maksimal tidak akan dapat tercapai. Komponen fisik yang harus dimiliki oleh 

para pemain bulutangkis, yaitu: power, daya tahan otot, kekuatan otot, daya 

tahan kardiorespirasi, kelincahan, kecepatan, kelentukan, dan koordinasi 
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(Werdihartohadi, 2011). Dari beberapa komponen kondisi fisik tersebut, 

peneliti akan meneliti salah satu aspek yaitu kekuatan otot.  

       Didalam bulutangkis tidak ada batasan waktu permainan, selama 

berlangsungnya permainan tersebut para pemain dituntut untuk melakukan 

gerakan-gerakan yang kompleks seperti lari cepat, berhenti dengan tiba-tiba 

dan segera bergerak lagi, gerak meloncat, menjangkau, memutar badan dengan 

cepat dan melakukan langkah lebar tanpa pernah kehilangan keseimbangan 

tubuh (Aksan, 2013). Gerakan-gerakan tersebut menuntut para pemain untuk 

memiliki kekuatan otot yang baik, terutama otot tungkai hal ini guna mencegah 

terjadinya cedera selama berlangsungnya permainan, selain itu kekuatan 

merupakan kemampuan dasar yang harus dilatih sejak dini. PB Tanker 

merupakan suatu club persatuan bulutangkis yang terdiri dari pemain-pemain 

pemula, untuk itu diperlukan adanya suatu bentuk latihan yang dapat 

meningkatkan kekuatan otot para pemain, hal ini untuk meningkatkan kualitas 

permainan para pemain. 

       Bentuk latihan yang dapat diberikan adalah  dengan resistace training, 

seperti mengangkat, mendorong, atau menarik suatu beban. Beban latihan yang 

diberikan bisa berasal dari anggota tubuh sendiri, ataupun beban /bobot dari 

luar (Kurniawan dan Mylsidayu, 2015). Menurut penelitian yang dilakukan 

Ozer et al. (2011) salah satu latihan yang dapat diberikan untuk meningkatkan 

kekuatan otot tungkai adalah dengan latihan Rope skipping, latihan ini dapat 

digunakan untuk mengembangkan koordinasi keterampilan neuromuskuler, 

kekuatan otot, dan cardiovascular endurance. Selain dapat meningkatkan 
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kondisi fisik latihan ini memiliki beberapa keuntungan lain diantaranya dapat 

dilakukan dimanapun dan kapanpun, dapat dilakukan oleh semua usia, serta 

harga yang terjangkau. 

Setelah membaca dan mengumpulkan informasi dari beberapa sumber 

diatas, serta melihat pentingnya bentuk latihan yang dapat digunakan sebagai 

penunjang peningkatan kekuatan otot tungkai, maka peneliti tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh latihan Rope skipping terhadap 

peningkatan kekuatan otot tungkai para pemain bulutangkis di PB Tanker 

Kartasura. 

 

B. Rumusan Masalah 

       Apakah ada pengaruh latihan Rope skipping terhadap peningkatan 

kekuatan otot tungkai pada pemain bulutangkis di PB Tanker Kartasura? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum  

       Mengetahui pengaruh latihan Rope skipping terhadap peningkatan 

kekuatan otot tungkai pada pemain bulutangkis di PB Tanker Kartasura. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh latihan Rope skipping terhadap peningkatan 

kekuatan otot tungkai pada kelompok perlakuan di PB Tanker Kartasura.  

b. Untuk membandingkan kekuatan otot tungkai pada kelopok perlakuan 

maupun kelompok kontrol. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Bagi Peneliti yaitu dapat menambah evidence based mengenai pemberian 

latihan Rope skipping terhadap peningkatan kekuatan otot tungkai pada 

pemain bulutangkis. 

b. Bagi Fisioterapi yaitu dapat menambah pemahaman tentang latihan Rope 

skipping terhadap peningkatan kekuatan otot tungkai pada pemain 

bulutangkis. 

c. Diharapkan dapat digunakan sebagai pembuktian secara ilmiah tentang 

pengaruh latihan Rope skipping terhadap peningkatan kekuatan otot 

tungkai pada pemain bulutangkis. 

2. Manfaat praktik 

a. Bagi institusi pendidikan yaitu dapat memperdalam kajian teori 

khususnya bagi fisioterapi olahraga tentang modalitas latihan Rope 

skipping terhadap peningkatan kekuatan otot tungkai pada pemain 

bulutangkis. 

b. Bagi pelatih yaitu dapat memberi masukan kepada pelatih mengenai 

pelatihan dengan menggunakan Rope skipping terhadap peningkatan 

kekuatan otot tungkai pada pemain bulutangkis di PB Tanker Kartasura 


