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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

       Islam mengajarkan pemeluknya untuk menjadi kuat dan sehat baik secara 

rohani maupun jasmani. Orang yang memiliki kekuatan dan kesehatan yang 

baik merupakan modal utama dalam melakukan aktivitas baik urusan dunia 

dan akhirat bagi seorang muslim. Seseorang yang senantiasa melakukan 

aktivitas yang selalu mengingat sang penciptanya akan selalu bekerja dengan 

baik dan jujur. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, “Seorang mukmin 

yang kuat lebih baik dan lebih disayangi Allah daripada mukmin yang lemah” 

(HR. Muslim). 

       Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al- Qasash: 26 yang 

berbunyi: 

        

       Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia 

sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang 

paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat 

lagi dapat dipercaya”. 

       Kesehatan merupakan nikmat Allah SWT yang menjadi dasar bagi segala 

nikmat. Oleh karena itu seseorang harus senantiasa menjaga dan memelihara 

kesehatan yang diberikan Allah SWT kepadanya melalui berbagai upaya 

seperti olahraga. Olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan 
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terencana yang dilakukan orang dengan sadar untuk meningkatkan 

kemampuan fungsionalnya, sesuai dengan tujuannya melakukan olahraga. 

       Berdasarkan sifat dan tujuannya olahraga dibagi menjadi olahraga 

prestasi, olahraga rekreasi, olahraga kesehatan, dan olaharaga pendidikan 

(Giriwijoyo & Sidik, 2012). Berdasarkan data BPS, apresiasi masyarakat 

dalam berolahraga masih rendah. Berdasarkan data dari Susenas MSBP 

Tahun 2012, penduduk berumur 10 tahun keatas yang melakukan olahraga 

hanya sekitar 25% dari seluruh penduduk Indonesia. Ditinjau dari motivasi 

penduduk melakukan olahraga, mayoritas penduduk (66,63%) melakukan 

olahraga dengan tujuan menjaga kesehatan. Sementara itu, sebesar 8,06% dan 

3,27% melakukannya dengan tujuan prestasi dan rekreasi. Jalur sekolah 

seperti ekstrakurikuler merupakan wadah olahraga yang mencakup keempat 

sifat dan tujuan olahraga dengan presentase 56,06% untuk penduduk berumur 

10 tahun keatas (Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, 

2015). Melalui kegiatan ekstrakurikuler, diharapkan siswa dapat 

memanfaatkan waktu dengan kegiatan positif daripada kegiatan yang kurang 

bermanfaat sekaligus mengembangkan bakat dan minat yang nantinya 

mendapatkan prestasi dan bermanfaat sesuai bidang masing-masing. 

       Menurut Erikson dalam Sugiman et al. (2016) kegiatan ekstrakurikuler 

sangat mempengaruhi perkembangan anak, khususnya anak usia 12-18 tahun 

yang dihadapkan pada kondisi pencarian identitas diri dalam kehidupannya. 

Santrock dalam Sugiman et al. (2016) membatasi masa remaja sebagai 

periode transisi perkembangan yang dimulai sekitar usia 10-12 tahun dan 
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berakhir pada usia 18-22 tahun. Dari pendapat diatas, secara general anak 

SMP dikelompokkan pada masa remaja yang mengalami perkembangan fisik, 

emosi, kepribadian, sosial, moral, dan intelektual. Dengan energi fisik yang 

cukup berlimpah, tidak sedikit dari anak SMP yang mengikuti berbagai 

kegiatan dan merupakan usia yang tepat untuk mengembangkan potensi. 

Menurut Pantoro (2014) data Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten tahun 

2014/2015, penduduk dengan usia 13-15 tahun sebesar 4,2% dari 1.468.414 

jiwa dan yang memasuki jenjang SMP sebanyak 51.903 jiwa. Salah satu 

kegiatan ekstrakurikuler yang diminati banyak siswa SMP adalah basket. 

Menurut Burns & Dunning (2010) basket merupakan salah satu cabang 

olahraga populer didunia, sekitar 300 juta penduduk dunia menikmati, 

memainkan dan menonton permainan basket. Untuk memotivasi siswa dalam 

mengembangkan potensinya khususnya basket, pemerintah kabupaten Klaten 

menyelenggarakan berbagai perlombaan seperti POPDA, KBL, dan lain-lain. 

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti di SMP N 3 

Klaten dan SMP N 4 Klaten merupakan sekolah yang memberikan wadah 

pengembangan potensi basket yang belum meningkatkan prestasinya di 

tingkat kabupaten. Siswa masih diberikan pelatihan berupa gerakan-gerakan 

dasar dalam permainan bola basket seperti passing, dribbling dan shooting.  

       Dalam permainan bola basket sering dilakukan gerakan yang tiba-tiba 

dan berubah arah dengan cepat, berhenti mendadak serta kontak antar 

pemain. Dari aktivitas tersebut dapat diketahui bahwa pemain sangat 

memerlukan keseimbangan saat bermain basket terutama keseimbangan 



4 

 

 

dinamis. Menurut Munawwarah & Rahmani (2015) keseimbangan adalah 

kemampuan untuk mempertahankan pusat gravitasi pada bidang tumpu ketika 

ditempatkan diberbagai posisi atau tempat. Keseimbangan yang baik dapat 

menghasilkan gerakan yang efektif dan efisien, sehingga terhindar dari 

terjadinya cedera. Menurut penelitian Putra (2017), kontribusi keseimbangan 

sebesar 44,49% terhadap kemampuan jump shoot atlet bola basket SMP N 1 

Pasaman. 

       Menurut Berbudi et al. (2014) terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi keseimbangan, yaitu otot-otot core dan pelvic yang kuat, 

anggota ekstremitas bawah yang kuat, sistem visual, vestibular, taktil dan 

propioseptif yang baik. Latihan core stability dan latihan single leg 

propioseptif merupakan metode latihan yang melibatkan otot-otot yang 

berperan dalam keseimbangan melalui aktivasi core muscle, memperbaiki 

propioseptif dan penguatan otot ekstremitas bawah yang merupakan 

komponen dari keseimbangan. Untuk mengetahui mengetahui perbedaan 

yang signifikan terhadap peningkatan keseimbangan dinamis peneliti 

memeberikan latihan core stability dan latihan single leg propioseptif. 

       Menurut Ahmed et al. (2014), latihan core stability adalah latihan untuk 

mengontrol posisi dan gerakan dari bagian tengah tubuh. Latihan core 

stability membantu dalam memelihara postur tubuh yang tepat serta 

memberikan stabilitas pada tulang belakang yang penting untuk gerakan dan 

bergantung pada core muscle untuk memperoleh strenght, power, dan 

endurance yang dibutuhkan untuk memberikan dasar bagi gerakan 
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ekstremitas atas maupun bawah. Menurut Sadeghi et al. (2013) latihan core 

stability memiliki efek yang signifikan terhadap peningkatan keseimbangan 

dinamis pada pemain bola voli,  dengan latihan selama 8 minggu. 

       Propioseptif mencakup aspek perasaan statis dan dinamis dengan 

memberi tahu dimana berada, menganalisa, serta memberikan umpan balik 

sistem neuromuskular tentang laju dan arah gerak. Dengan memperbaiki 

propioseptif seseorang dapat memperoleh keseimbangan yang diperlukan 

untuk menjaga stabilitas dan dapat dengan cepat mengubah arah apabila 

diperlukan (Alhajaya, 2015). Menurut Rasool & George (2007) latihan single 

leg dinamis memiliki efek yang signifikan terhadap peningkatan 

keseimbangan dinamis pada atlit, dengan latihan selama 2 dan 4 minggu. 

       Berdasarkan fakta-fakta diatas peneliti tertarik untuk melekukan 

penelitian mengenai perbedaan pengaruh pemberian latihan core stability 

dengan latihan single leg propioseptif terhadap keseimbangan dinamis pada 

siswa SMP yang mengikuti ekstrakurikuler basket di kabupaten Klaten. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh pemberian latihan core stability terhadap 

keseimbangan dinamis pada siswa SMP yang mengikuti ekstrakurikuler 

basket di Kabupaten Klaten? 

2. Apakah ada pengaruh pemberian latihan single leg propioseptif terhadap 

keseimbangan dinamis pada siswa SMP yang mengikuti ekstrakurikuler 

basket di Kabupaten Klaten? 
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3. Apakah ada perbedaan signifikan pengaruh pemberian latihan core 

stability dengan latihan single leg propioseptif terhadap keseimbangan 

dinamis pada siswa SMP yang mengikuti ekstrakurikuler basket di 

Kabupaten Klaten? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui secara umum perbedaan pengaruh pemberian latihan 

core stability dengan latihan single leg propioseptif terdapat 

keseimbangan dinamis pada siswa SMP yang mengikuti ekstrakurikuler 

basket di Kabupaten Klaten. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh pemberian latihan core stability terhadap 

keseimbangan dinamis pada siswa SMP yang mengikuti 

ekstrakurikuler basket di Kabupaten Klaten. 

b. Untuk mengetahui pengaruh pemberian latihan single leg propioseptif 

terhadap keseimbangan dinamis pada siswa SMP yang mengikuti 

ekstrakurikuler basket di Kabupaten Klaten. 

 

D. Manfaat Penelitian 

       Dengan mengetahui perbedaan pengaruh pemberian latihan core stability 

dengan latihan single leg propioseptif pada siswa SMP yang mengikuti 
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kegiatan ekstrakurikuler basket di Kabupaten Klaten maka penelitian ini 

diharapkan bermanfaat : 

1. Secara Teoritis 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan bidang fisioterapi, mengenai 

perbedaan pengaruh pemberian latihan core stability dengan latihan 

single leg propioseptif terhadap keseimbangan dinamis pada siswa 

SMP. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi pelatih, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan latihan 

untuk meningkatkan keseimbangan anak didiknya. 

b. Bagi mahasiswa, dapat menambah wawasan tentang latihan core 

stability, latihan single leg propioseptif dan keseimbangan dinamis. 


