
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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 meningkatkan 

kesegaran jasmani dimana tubuh melakukan penyesuaian terhadap beban fisik 

yang diberikan berupa kegiatan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan 

yang berlebihan (Andria, 2011). 

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjadi kuat dan sehat    

baik secara rohani maupun jasmani. Islam menunjukkan keutamaan kekuatan 

dan kesehatan sebagai modal besar di dalam beramal saleh dan beraktivitas di 

dalam urusan agama dan dunia orang muslim. Muslim dalam Shahihnya 

meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda: “Orang mukmin 

yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin 

yang lemah”. Fatwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah beliau mengatakan: “dan 

dalam bermain bola, apabila pemainnya bertujuan mengambil manfaat agar 

kuat fisik, agar lebih lincah dan kuat dalam menyerang, lari, masuk, keluar,  

dan sebagainya dalam medan jihad yang telah diperintahkan oleh Allah dan 

RasulNya maka demikian adalah baik” (mukhtasar fatwa al-mishriyyah hal 

251, lihat kuratul Qadam bainal Mashallih Wal Mafasid 12 edisi Indonesia). 
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Sepak bola adalah olahraga paling populer 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. Liga sepak bola Indonesia dimulai sekitar tahun 1930-

an di era kolonial Belanda dan pada tahun yang sama di dirikan Persatuan 

Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI). Dalam sepak bola atlet harus menguasi 

kemampuan dasar dalam bermain antara lain passing, dribbling, shooting, 

trapping, dan heading yang dapat dikembangkan sesuai dengan 

pertumbuhannya. Atlet sepak bola membutuhkan sedang sampai tingkat 

tinggi daya aerobik dan anaerobik, kelincahan yang baik, dan berbagai 

keterampilan teknis dan taktis untuk meningkatkan kemungkinan 

keberhasilan mereka dalam olahraga (Carling et al., 2009). Dalam rangka 

menanggapi tuntutan fisik bermain, melatih komponen seperti tenaga 

anaerobik, kecepatan, dan kelincahan harus dimasukkan ke dalam pelatihan 

(Horasani et al., 2011). 

Menurut Setiati (2013) prevalensi cedera pada atlet sepak bola 

meningkat tiga kali lipat pada tahun 2000 sampai tahun 2050 yang 

menjadikan suatu permasalahan pada atlet dan pihak-pihak terkait 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. Persatuan Sepak Bola Pendidikan Olahraga 
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Universitas Muhammadiyah Surakarta saat melakukan pertandingan sering 

kali terjadi cedera mulai dari cedera ringan hingga berat. Pada kejuaraan yang 

dilakukan satu bulan lalu ada salah astu 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.  

Berdasarkan keadaan tersebut peningkatan keseimbangan diperlukan 

untuk meningkatkan performa atlet saat bertanding dan mencegah cedera. 

Pencegahan ini dapat dilakukan dengan memilih latihan yang tepat untuk 

meningkatkan keseimbanagn pada atlet (Fleeson et al., 2017). Program 11 +  

exercise adalah program latihan khusus sepak bola multifaset yang bertujuan 

untuk meningkatkan kebugaran umum atlet sepak bola serta 

mempertimbangkan faktor resiko intrinsik seperti keseimbangan (Fradkin et 

al., 2010). Penelitian mempertimbangkan efek dari program latihan ini pada 

kinerja sepak bola, efek seperti perbaikan dalam waktu untuk menyelesaikan 

sprint 20 m, melompat tinggi dan waktu untuk menyelesaikan agility Illinois 

test (Kilding et al., 2008).  

Program 11+ exercise terdiri dari pemanasan dan aktivasi otot untuk 

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

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan peneitian yang berjudul “Pengaruh Program 11+ Exercise Untuk 

Meningkatkan Keseimbangan Dinamis Pada Atlet Sepak Bola.” 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh dari program 11+ exercise untuk meningkatkan 

keseimbangan dinamis pada atlet sepak bola? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui pengaruh program 11+ exercise untuk meningkatkan 

keseimbangan dinamis pada atlet sepak bola. 

2. Tujuan khusus 

Mengetahui seberapa besar rata-rata peningkatan pengaruh program 

11+ exercise dengan program pemanasan standar untuk meningkatkan 

keseimbangan dinamis pada atlet sepak bola. 
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D.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi penulis  

Dapat menambah pengetahuan, wawasan dan keterampilan 

dalam bidang fisioterapi khususnya mengenai olahraga sepak bola.  

b. Bagi Pendidikan  

Memberi informasi ilmiah mengenai pengaruh program 11+ 

exercise untuk meningkatkan keseimbangan dinamis pada atlet sepak 

bola. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi fisioterapi  

Dapat menjadikan referensi penelitian dalam pengaruh dari 

program 11+ exercise untuk keseimbangan dinamis pada atlet sepak 

bola. 

b. Bagi masyarakat  

Membagi ilmu tentang program 11+ exercise untuk 

keseimbangan dinamis  pada atlet sepak bola. 

c. Bagi peneliti  

Dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian 

selanjutnya mengenai pengaruh program 11+ exercise pada atlet sepak 

bola. 


