
 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Islam adalah agama yang menyeluruh meliputi segala aspek tidak 

hanya berupa ritus-ritus maka dari itu islam dijadikkan pedoman hidup. 

Segala aspek dibahas didalam islam salah satunya adalah pentingnya 

kesehatan jasmani. “(Nabi mereka) berkata, “sesungguhnya Allah SWT telah 

memilihnya (Talut) menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas 

dan tubuh yang perkasa” (QS. Al – Baqarah: 247).  

Dari kutipan ayat diatas Allah SWT telah memberikan anugerah dan 

memilih Talut sebagai raja mereka dengan kelebihan ilmu dan fisik yang baik 

atas kehendakNya. Allah SWT menganugerahkan hal tersebut sebagai salah 

satu bentuk rahmat dan karunia yang Dia berikan kepada setiap umat yang 

dikehendakiNya. Sudah sepatutnya seorang hamba berkewajiban 

mensyukurinya dengan menjaga, memelihara, merawat, dan memanfaatkan 

sebaik mungkin.  

Menjaga kebugaran jasmani sangat baik untuk siapa saja khususnya 

bagi seorang atlet yang memerlukan stamina yang bugar dan prima. 

Kebugaran jasmani terdiri dari beberapa komponen-komponen yaitu, power, 

daya tahan, kecepatan, daya ledak, kelenturan, kelincahan, koordinasi, 

keseimbangan, dan kekuatan otot (Widiastuti, 2015). Melakukan olahraga 

salah satunya seperti futsal yang banyak digemari oleh pemuda-pemudi 
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sekarang ini. Futsal merupakan versi sepak bola di dalam ruangan dan 

lapangan yang digunakkan lebih kecil daripada sepak bola konvesional, 

dimana permainan futsal pergerakkan bola dan pemain harus berlangsung 

dengan sangat cepat (Halim, 2012). 

Kecepatan, kelincahan, dan struktur antropometri merupakan beberapa 

karakteristik yang paling penting dalam berbagai cabang olahraga yang harus 

dimiliki oleh pemain seperti futsal yang pada umumnya dimainkan dengan 

tempo yang intensif dengan akselerasi yang tiba-tiba dan merubah arah secara 

mendadak (Kartal, 2016). Kecepatan merupakan kapasitas gerak dari anggota 

tubuh untuk melakukan suatu gerakan dengan cepat dalam waktu yang 

sesingkat-singkatnya. Permainan futsal membutuhkan komponen ini agar 

mengasilkan prestasi yang baik bagi para pemainnya.  Dalam beberapa 

cabang olahraga, postur tubuh yang tinggi dengan berat badan ideal dan 

kondisi fisik yang baik akan menunjang pencapaian prestasi olahraga yang 

tinggi (Rudiyanto et al., 2015). 

Atlet ditunjang untuk memiliki postur tubuh yang proposional agar 

menyeimbangkan gerakan atau tenaga yang akan dikeluarkan. Perbedaan 

tinggi dan berat badan menjadikan individu memiliki postur tubuh yang 

berbeda-beda yang mana memiliki peranan penting dalam kemampuan fisik. 

Masa pubertas merupakan fase yang paling produktif untuk mengembangkan 

kemampuan motorik yang di dukung dengan latihan pada atlet. Komposisi 

tubuh memiliki peran yang besar dalam pencapaian
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kinerjanya dengan  predisposisi genetik dan  kondisi lingkungan yang optimal 

dari masing-masing individu.  

Dalam  penelitian Dhapola dan Verma (2017) di Universitas Guru 

Ghasidas Vishwavidyalaya pada pemain cricket, football, hockey, handball  

menjelaskan di India sendiri memiliki perbedaan dari segi budaya, sosial, 

geografi, etnis, dan iklim yang unik, sehingga kebugaran jasmani pada 

sampel bervariasi. Kebugaran jasmani bervariasi sesuai dengan regional 

negaranya, hal tersebut dapat juga mempengaruhi indeks massa tubuh (IMT) 

dimana indeks massa tubuh juga ikut bervariasi dari satu daerah dengan 

daerah atau wilayah yang lain yang pada akhirnya mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan pada atlet (Dhapola & Verma, 2017). Dari 

segi budaya, sosial, dan lingkungan yang berbeda otomatis gaya hidup atau 

lingkungan tempat seseorang tumbuh juga bervariasi contoh jika seseorang 

tinggal di kota yang cenderung modern dengan teknologi yang maju dapat 

membuat seseorang menjadi malas bergerak atau hipokinetik yang dapat 

meyebabkan terjadinya kegemukan akibat dari kurangnya aktivitas fisik. Jika 

IMT nilai seseorang berlebih dapat menyebabkan berbagai masalah dimana 

massa tubuh akan bertambah yang dapat mempengaruhi tingkat kecepatan 

dari seseorang bergerak atau gerak menjadi lamban, kurangnya fleksibilitas, 

kekuatan otot berkurang, serta masalah kesehatan lainnya (Lestari Yuni et al., 

2017) 

Fisioterapi memiliki salah satu program  latihan yang di sebut dengan 

core stability exercise yang dapat membantu pemain atau atlet memperkuat 
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otot bagian trunk dan COG (center of gravity) dari tubuh. Core stability 

merupakan suatu bentuk latihan yang mengandalkan kemampuan dari trunk, 

lumbal spine, pelvic hip, otot-otot abdominal, dan otot-otot kecil sepajang 

spine, dimana berfungsi sebagai pusat yang menghubungkan ekstremitas atas 

dan ekstremitas bawah, otot-otot tersebut bekerja sama untuk membentuk 

kekuatan agar dapat mempertahankan tulang belakang dengan aligment tubuh 

yang simetris agar menjadi lebih stabil (Press et al., 2016). Spine yang kuat 

dan stabil dapat memudahkan tubuh untuk bergerak dengan cepat, efektif, dan 

efisien sehingga dapat mengurangi terjadinya cedera yang tidak diinginkan 

(Anand et al., 2017). Core stability dapat diberikan kepada atlet atau pemain 

futsal dalam sesi latihan mereka.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 

membuat skripsi yang berjudul “Hubungan Indeks Massa Tubuh dan Core 

Stability dengan Kecepatan”, dimana dari hasil penelitian dapat dijadikan 

informasi yang menguntungkan untuk membuat suatu program latihan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalah yang ada dalam bagian latar belakang di 

atas, mendapatkan suatu perumusan masalah berupa :  

1. Apakah terdapat hubungan indeks massa tubuh dan core stability dengan 

kecepatan lari pada pemain futsal? 

2. Apakah terdapat hubungan dari core stability dengan kecepatan lari pada 

pemain futsal? 



5 

 

 

 

3. Apakah terdapat hubungan indeks massa tubuh dan core stability dengan 

kecepatan lari pada pemain futsal? 

4. Berapa besar kontribusi indeks massa tubuh dan core stability  dengan 

kecepatan pada pemain futsal? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 

penelitian ini memiliki tujuan yaitu:  

1. Untuk mengetahui hubungan dari indeks massa tubuh dengan kecepatan 

lari. 

2. Untuk mengetahui hubungan dari core stability dengan kecepatan lari. 

3. Untuk mengetahui hubungan dari indeks massa tubuh dan core stability 

dengan kecepatan lari. 

4. Untuk mengetahui seberapa besar konstribusi dari indeks massa tubuh 

dan core stability dengan kecepatan lari. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

a. Bagi Penulis  

Dapat menambah pengetahuan kajian kebugaran khususnya 

untuk mengetahui hubungan indeks massa tubuh dan core stability 

dengan kecepatan pada pemain futsal. 
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b. Bagi Pendidikan 

Dapat memberikan informasi ilmiah dan menjadi referensi 

serta masukkan bagi perkembangan ilmu kesehatan hubungan indeks 

massa tubuh dan core stability kecepatan dan kelincahan pada pemain 

futsal 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Fisioterapi 

Menambah pengetahuan dan kemampuan untuk mengetahui 

hubungan antara indeks massa tubuh dan core stability dengan 

kecepatan lari pada pemain futsal agar dapat membuat suatu program 

latihan yang berkaitan dengan hubungan tersebut. 

b. Bagi Masyarakat 

Menambah pengetahuan tentang hubungan indeks massa tubuh 

dan core stability dengan kecepatan lari.  

c. Bagi Peneliti 

Dapat di gunakkan sebagai bahan acuan atau sumber referensi 

bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan indeks massa tubuh 

pada pemain futsal ataupun olahraga lainnya. 

 


