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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Manusia merupakan makhluk dinamis yang membutuhkan kesehatan 

untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dengan sabda 

Rasulullah SAW, “Dua kenikmatan, kebanyakan manusia tertipu dengan 

keduanya: kesehatan dan waktu luang.” (HR. Bukhari). Kesehatan dapat 

diperoleh dengan melakukan olahraga yang teratur di waktu luang. Selain 

untuk mendapat kesehatan, olahraga juga digunakan sebagai sarana 

meningkatkan prestasi. 

  Olahraga itu sendiri merupakan salah satu bentuk aktifitas fisik yang 

terencana, terstruktur dan berkesinambungan yang melibatkan gerakan tubuh 

berulang-ulang dengan aturan-aturan tertentu yang ditujukan untuk 

meningkatkan kebugaran, kesehatan dan prestasi (Depkes RI, 2015). Prestasi 

digunakan sebagai suatu tolak ukur untuk menilai hasil usaha seorang atlet. 

Prestasi olahraga dapat dicapai dengan meningkatkan unsur-unsur  yang ada 

pada seorang atlet sehingga akan mempermudah lahirnya bibit-bibit 

olahragawan yang berkualitas dari tengah-tengah masyarakat. 

Salah satu jenis olahraga yang dapat dimainkan oleh semua lapisan 

masyarakat adalah voli. Permainan voli merupakan cabang olahraga yang 

dimainkan secara  berkelompok dengan bekerja sama dan bertanggung jawab 

atas permainan yang dimainkan dalam tim. Cara bermain dalam cabang bola 
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voli menggunakan sistem rally point yaitu kedua regu berhak bertambah 

skornya setiap regu memenangkan dalam satu kejadian permainan dengan 

melewati net (Latar, 2015). Perkembangan voli di Indonesia semakin maju 

dapat dilihat dari banyaknya lapangan voli di pelosok tanah air dan juga sering 

diadakannya turnamen-turnamen dari tingkat daerah hingga nasional. 

Unit kegiatan mahasiswa bola voli Universitas Muhammadiyah 

Surakarta merupakan suatu tempat yang memfasilitasi untuk lebih 

berkembangnya bakat atlet voli. Sejauh ini unit kegiatan mahasiswa tersebut 

telah mendapatkan beberapa prestasi yang diantaranya pada kejuaraan tingkat 

nasional dan daerah. Salah satunya pernah memenangkan pertandingan voli 

antar mahasiswa Solo raya dan porsema. Namun belakangan ini terjadi 

penurunan prestasi karena beberapa faktor yaitu salah satunya penurunan 

kondisi fisik pemain yang menyebabkan pemain kesulitan menstabilkan posisi 

awal sebagai tumpuan dalam pertandingan dan kesulitan mengembalikan bola 

ke daerah lawan sehingga tim lawan selalu mendapat point. 

Prestasi tim voli ditunjang dari kondisi fisik para pemainnya, salah 

satu unsur kondisi fisik yang harus dipenuhi dalam sebuah pertandingan 

adalah keseimbangan (Prasetyo, 2015). Keseimbangan berfungsi untuk 

mengendalikan organ-organ syaraf otot selama melakukan gerakan-gerakan 

yang cepat dengan perubahan letak titik berat badan yang cepat (Sapulete, 

2011). Keseimbangan  tubuh  terbagi menjadi keseimbangan statis dan 

dinamis. Keseimbangan statis adalah kemampuan mempertahankan sikap dan 

posisi tubuh secara cepat pada saat berdiri (Ridwan, 2016). Keseimbangan 
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dinamik adalah kemampuan mempertahankan kesetimbangan ketika bergerak 

(Prasetyo, 2015).  

Keseimbangan memiliki beberapa komponen yang saling berinteraksi 

yaitu visual, vestibular dan somatosensorik (Bressel et al., 2007). Pemain bola 

voli  memerlukan keseimbangan terutama pada posisi sikap persiapan dalam 

pertandingan. Keseimbangan yang baik juga akan menurukan resiko cidera 

(Hrysomallis, 2007).    

Adapun jenis alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

keseimbangan adalah wobble board. Seperti yang telah diungkapkan oleh 

(Silva et al., 2016), wobble board atau papan keseimbangan merupakan alat 

yang  digunakan sebagai program  latihan neuromuscular untuk meningkatkan 

kontrol proprioceptive keseimbangan dikalangan remaja dan efektif 

meningkatkan reaksi otot saat mengalami gangguan keseimbangan. Sebuah 

penelitian yang dilakukan oleh (Evangelos et al., 2012), menunjukkan adanya 

peningkatan proprioseptif dan keseimbangan pada latihan keseimbangan 

dengan bosu. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Kasbparast et al., 2014), 

menunjukkan adanya efektifitas latihan papan keseimbangan terhadap 

peningkatan keseimbangan dan penurunan resiko cedera. Pada penelitian ini, 

latihan keseimbangan dengan wobble board akan diberikan variasi posisi 

dengan squat dan variasi lempar bola dengan menggunakan bola voli dan bola 

tenis.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “pengaruh latihan keseimbangan dengan wobble 
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board terhadap peningkatan keseimbangan tubuh:  statis pemain bola voli unit 

bola voli Universitas Muhammadiyah Surakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

        Adakah pengaruh latihan keseimbangan dengan wobble board terhadap 

peningkatan keseimbangan tubuh: statis pemain bola voli di UBV UMS? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Mengetahui pengaruh latihan keseimbangan dengan wobble board 

terhadap peningkatan keseimbangan tubuh: statis pemain bola voli di UBV 

UMS. 

 

D. Manfaat penelitian  

1. Bagi ilmu pengetahuan  

Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan kontribusi terhadap 

penelitian tentang latihan keseimbangan dengan wobble board.  

2. Bagi masyarakat 

a. Masyarakat mengetahui apa itu latihan keseimbangan, alat yang 

digunakan untuk latihan dan cara penggunaannya. 

b. Memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa keseimbangan sangat 

penting dalam aspek latihan olahraga. 
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3. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan peneliti tentang latihan yang berhubungan 

dengan keseimbangan dengan menggunakan wobble board sehingga dapat 

dijadikan bahan pembelajaran.  

4. Bagi Pemain 

Memberi edukasi kepada pemain tentang pentingnya latihan 

keseimbangan dalam bola voli. 

 

 

 

 

 

 

 


