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 “PENGARUH PROGRAM 11+ EXERCISE UNTUK MENINGKATKAN 

KESEIMBANGAN DINAMIS PADA ATLET SEPAK BOLA” 

 

Abstrak 

Masalah yang sering terjadi pada atlet sepak bola adalah perubahan anatomis tubuh 

akibat perubahan fisiologis sehingga mengalami gangguan keseimbangan yang 

mengakibatkan atlet mudah jatuh dan dapat mengalami patah tulang. Pencegahan 

dapat dilakukan melalui latihan, salah satunya program 11+ exercise, yang dapat 

meningkatkan propioseptif dan neuromuscular yang akan diteruskan ke nukleus 

vestibularis di batang otak dan akan keluar ke neuron motorik otot ekstremitas dan 

badan akan seimbnag pada tubuh. Untuk mengetahui pengaruh program 11+ exercise 

terhadap keseimbangan dinamis, penelitian ini menggunakan metode quasi 

experimental dengan pre-test and post-test two group control. Banyak sampel dalam 

penelitian ini adalah 24 orang, teknik pengambilan sampel menggunakan purposive 

sampling berdasarkan kriteria insklusi dan eksklusi. Sampel dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu kelompok perlakuan dan kontrol yang diukur dengan Star Excursion 

Balance Test (SEBT). Terdapat pengaruh signifikan pada keseimbangan dinamis 

dengan Paired t-Test p-value = 0,000 sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh yang 

signifikan keseimbangan dinamis pada atlet sepak bola.  

 

Kata Kunci: program 11+ exercise, keseimbangan dinamis, atlet sepak bola. 

 

Abstract 

The problem that often occurs in soccer athletes is the anatomical changes of the 

body due to physiological changes so that balance disorders cause athletes to fall 

easily and experience fractures. Prevention can be done through training, one of them 

is the 11+ exercise program, which can increase propioseptif and neuromuscular 

which will be forwarded to the vestibular nucleus in the brain stem and output or 

output to the motor neurons of the limb muscles and body in the form of balance in 

the body. To determine the effect of the 11+ exercise program on dynamic balance, 

this type of research uses the quasi experimental method with pre-test and post-test 

two group control. Many samples in this study were 24 people, the sampling 

technique used purposive sampling based on inclusion and exclusion criteria. The 

samples were divided into two groups, namely the treatment and control groups as 

measured by the Star Excursion Balance Test (SEBT). There is a significant influence 

on dynamic balance with Paired t-Test p-value = 0,000 so that it can be concluded 

that there is a significant effect of dynamic balance on soccer athletes. 

 

Keywords: program 11+ exercise, dynamic balance, soccer athlete. 
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1. PENDAHULUAN 

Olahraga merupakan media untuk meningkatkan perfoma dan kesegaran jasmani 

dengan cara meredakan berbagai ketegangan otot yang ada di dalam tubuh serta dapat 

meningatkan kinerja otot tersebut sehingga menjadikan lebih kuat. Selain itu, 

olahraga juga dapat menyehatkan jasmani dimana tubuh melakukan penyesuaian 

terhadap beban fisik berupa kegiatan rutin tanpa menyebabkan kelelahan (Andria, 

2011).  

Muslim dalam Shahihnya meriwayatkan dari Muhammad SAW bahwa beliau 

bersabda: “Orang mukmin kuat lebih dicintai Allah daripada orang mukmin lemah”. 

Fatwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah beliau mengatakan: “dalam bermain bola, 

apabila bermainnya bertujuan untuk meningkatkan kekuatan fisik, lebih lincah dan 

kuat dalam melakukan serangan, dan sebagainya dalam jalan yang telah 

diperintahkan oleh Allah dan RasulNya maka itu baik” (mukhtasar fatwa al-

mishriyyah hal 251, lihat kuratul Qadam bainal Mashallih Wal Mafasid 12 edisi 

Indonesia). 

Sepak bola adalah olahraga terkenal di dunia dengan hampir 300 juta peserta 

pria dan wanita (López et al., 2011). Sepak bola juga termasuk olahraga tim yang 

paling banyak diminati di Indonesia, dan dapat dimainkan semua tingkatan, dari 

anak-anak, laki-laki, perempuan, muda hingga setengah baya. Dalam sepak bola atlet 

harus menguasi kemampuan dasar dalam bermain antara lain passing, dribbling, 

shooting, trapping, dan heading yang dapat dikembangkan sesuai dengan 

pertumbuhannya. 

Menurut Setiati (2013) prevalensi cedera pada saat bermain sepak bola 

meningkat tiga kali lipat pada tahun 2000 sampai tahun 2050 yang menjadikan suatu 

permasalahan pada atlet karena dapat mengganggu performa atlet pada saat 

bertanding. Atlet mengalami perubahan pada anatomis tubuh akibat perubahan 

fisiologis sehingga mengalami gangguan keseimbangan yang mengakibatkan mudah 

terjatuh dan dapat mengalami patah tulang. Ditinjau dari Persatuan Sepak Bola 

Pendidikan Olahraga Universitas Muhammadiyah Surakarta saat melakukan 
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pertandingan sering kali terjadi cedera mulai dari cedera ringan hingga berat. Pada 

kejuaraan yang dilakukan satu bulan lalu ada salah satu atlet sepak bola mengalami 

cedera pada ankle. Diakibatkan dari cedera tersebut atlet harus mendapatkan 

perawatan serius dan memerlukan masa pemulihan yang cukup lama. Setalah melalui 

masa pemulihan gejala sisa dari cedera, masih ada terlihat dari pola jalannya yang 

masih pincang. Keadaan tersebut membuat performa atlet menjadi menurun, dilihat 

dari kemampuan berlarinya juga berubah. Melihat dari keadaan tersebut dirasa perlu 

untuk melaukan pelatihan tentang peningkatan kontrol postur dan stabilitas pada atlet. 

Program 11+ exercise terdiri dari pemanasan dan aktivasi otot untuk 

keseimbangan, kekuatan dan stabilitas inti latihan. Latihan ini dianggap dapat 

meningkatkan kemapuan neuromuscular dan propioseptif yang dapat berpengaruh 

terhadap keseimbangan pada atlet sepak bola. FIFA Medis dan Pusat Penelitian (F-

MARC) mengembangkan program 11+ exercise untuk atlet sepak bola termasuk 

berjalan, kekuatan, plyometric dan komponen keseimbangan (Soligard et al., 2009).  

 

2. METODE  

Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen, dengan metode pendekatan 

penelitian quasi eksperimental untuk mencari sebab dan akibat dalam desain 

penelitian pretest and post test design with control. Penelitian ini dilakukan di 

Lapangan Edupark Universitas Muhammadiyah Surakarta. Waktu pelaksanaan 

pnelitian dilakukan pada tanggal 03 – 28 Desember 2018.  Penelitian di dilakukan 

latihan selama 4 minggu, dengan rincian latihan 3x setiap minggu hari Senin, Rabu 

dan Jum’at. Jumlah sampel adalah 24 orang atlet sesuai kriteria insklusi, ekslusi dan 

dropout. Kedua kelompok melakukan tes keseimbangan dinamis menggunakan 

SEBT sebelum dan sesudah melaksanakan program 11+ exercise. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Responden 

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia Responden 

Usia Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 

Jumlah % Jumlah % 

18 tahun 1 8,3 1 8,3 

19 tahun 6 50,0 6 50,0 

20 tahun 3 41,7 5 25,0 

21 tahun 2 0 0 16,7 

22 tahun 0 0 0 0 

Total 12 100,0 12 100,0 

Sumber: Data primer, 2019 

Tabel 2 Frekuensi data sample penelitian Keseimbangan Dinamis (Star 

Exercusion Balance Test) 

Profil 

Keseimbangan 

Dinamis 

Kelompok perlakuan Kelompok Kontrol 

Pre (rata) Post (rata) Pre (rata) Post (rata) 

Rata-rata 83,3438 113,1042 84,6250 84,9896 

Median 81,4375 115,6250 84,5625 85,5625 

Modus 79,88 97,50 76,63 76,63 

Standart 

Deviasi 

4,10381 7,05031 5,30277 5,34292 

Minimum 79,88 97,50 76,63 76,63 

Maksimum 92,50 120,00 93,75 94,00 

Sumber: Data Primer, 2019 

3.2 Uji Normalitas 

Tabel 3 Uji saphiro wilk test Star Exercusion Balance Test 

Kelompok Saphiro wilkt P value Keterangan 

Pre Post 

Perlakuan 0,010 0,065 Uji normalitas 

normal 

Kontrol 0,958 0,965 Uji normalitas 

Sumber: Data primer, 2019 



5 

3.3 Uji Pengaruh 

Uji pengaruh pada sampel kelompok perlakuan yang diberikan program 11+ exercise 

selama 12 kali latihan diperoleh hasil: 

Tabel 4 Uji Pengaruh Keseimbangan Dinamis dengan Star Exercusion 

Balance Test 

Kelompok Test SD Mean Sig 

Perlakuan  Pre 4,10381 83,3438 0,000 

Post 7,05031 113,1042 

Kontrol Pre 5,30277 84,6250 0,177 

Post 5,34292 84,9896 

Sumber: Data Primer, 2019 

Pada uji keseimbangan dinamis menggunakan Star Excursion Balance Test 

setelah pemberian program 11+ exercise dan diuji dengan menggunakan paired 

sample t test didapatkan hasil adanya pengaruh pada kelompok perlakuan dengan 

nilai signifikan adalah 0,000 sedangkan pada kelompok kontrol tidak ada pengaruh 

yang signifikan. 

3.4 Uji Beda Pengaruh 

Uji beda pengaruh menggunakan independen sampel t-test pada kelompok perlakuan 

dan kontrol Didapatkan hasil:  

Tabel 5 Uji beda Pengaruh Keseimbangan Dinamis dengan Star 

Exercusion Balance Test 

Kelompok Mean selisih Sig (2-tailed) 

Perlakuan 29,7604 0,000 

Kontrol 0,3646 

Sumber: Data Primer, 2019 

Dari hasil uji beda pengaruh ditunjukan pada tabel 4.5 menunjukan hasil nilai p < 

0,050 (p = 0,000) dimana dapat menyimpulkan terdapat beda pengaruh program 11+ 

exercise terhadap keseimbangan tubuh dinamis pada atlet sepak bola antara kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol. 
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3.5 Pembahasan 

Hasil bahwasanya terdapat pengaruh yang signifikan terhadap keseimbangan dinamis 

pada tubuh setelah diberikan program 11+ exercise. Latihan ini pada reseptor sendi 

dan otot akan menerima masukan dari propioseptif dan disalurkan ke nukleus 

vestibularis di otak dilanjutkan di cerebellum lalu kembali ke nukleus vestibularis 

dan keluar ke neuron motorik otot ekstremitas berupa keseimbangan yang baik 

(Daneshjoo et al, 2012).  

Menurut (Bizzini et al., 2013) bahwa program 11+ exercise dapat berfungsi 

untuk meningkatkan keseimbangan pada tubuh dengan cara memperbaiki sensori 

motor kontrol sehingga menghasilkan  kontrol gerakan stabilitas fungsional melalui 

koordinasi otot, sendi, dan berdasarkan biomekanika anggota gerak. Program 11+ 

exercise dapat meningkatkan kemampuan respon motor tak sadar oleh stimulasi 

sinyal afferen, dimana proses ini terjadi ketika sensori perifer menangkap sebuah 

rangsangan pola gerak berupa tekanan, stretch, muscle length, dan muscle tension 

kemudian rangsangan tersebut digabungkan dengan interaksi visual vestibular 

sehingga akan membentuk input sensoris, input sensoris akan diterima dalam serabut 

intra dan ekstrafusal sehingga akan meningkatkan aktifitas gamma motor, pasca 

terjadinya aktifitas gamma motor akan terjadi pengkatan sensifitas muscle spindle 

sehingga dapat  meningkatkan kesiapan otot. Contoh pada gerakan single leg stance 

hold the ball pada Program 11+ exercise manfaat dari latihan ini adalah untuk 

memperkuat otot ekstremitas bawah dan melatih propioseptif, saat berdiri dengan 

satu kaki maka otot quadriceps (concentric) dan otot tibialis anterior (eccentric), saat 

gerakan single leg akan berpengaruh terhadap sensorimotor yang berhubungan 

dengan kontrol postural dengan mengurangi luas Base of support. 

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil uji penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

bahwasanya terdapat adanya pengaruh program 11+ exercise terhadap keseimbangan 
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dinamis pada atlet sepak bola, serta terdapat adanya perbedaan pengaruh yang 

signifikan pada kelompok perlakuan daripada kelompok kontrol.  

Menjaga keseimbangan pada tubuh pada atlet sepak bola sangatlah penting 

karena dalam bermain membutuhkan gerak yang efektif dan efisien. Keseimbangan 

dalam permainan sepak bola yaitu dapat  mempertahankan posisi dalam berbagai 

situasi dan mengurangi peluang atlet untuk cedera. Oleh karena itu, peneliti 

memberikan latihan program 11+ exercise untuk meningkatkan keseimbangan pada 

atlet sepak bola untuk mempertahankan posisi tubuh ketika bergerak dalam keadaan 

tetap stabil.  
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