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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kenyamanan dalam sholat memudahkan seorang muslim untuk 

mencapai kekhusukkan dalam sholat. Dalam surat al-mu’minun Ayat 1 dan 

2 Allah Subhanallahu Wata’alla berfirman :  

اْلُمْؤِمنُْونَاَْفلََحقَدْْ  {۱}  ۙ  

Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, 

 َخاِشُعْونَتِِهْمَصٰلوفِْيهُْمالَِّذْينَْ {۲}

(yaitu) orang yang khusyuk dalam salatnya, 

(Al-Mu’minun 1&2) 

 

Shalat 'adalah ibadah wajib bagi semua Muslim lima kali sehari. 

Ini sebanding dengan melakukan latihan intensitas ringan, karena sebagian 

besar sendi dan otot menjalani latihan selama shalat dengan berbagai posisi 

dan gerakan yang diadopsi dalam salat (Osama et all, 2019). Gerakan shalat 

tersebut disusun dari komponen hirarki fungsi fisik yaitu koordinasi 

gerakan, kekuatan, keseimbangan, fleksibilitas dan ketahanan (Agustin, 

2014). 

Kenyamanan dalam sholat dapat dipengaruhi oleh kenyamanan 

baik fisik maupun psikis. Sedangkan kenyamanan psikis terkait dengan 

kepercayaan, agama, aturan dan sebagainya. Aspek ini bersifat personal, 

kualitatif dan sangat sulit bila diadakan pengukuran. Kenyamanan fisik 

terdiri dari: kenyamanan ruang (spatial comfort), kenyamanan penglihatan 
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(visual comfort), kenyamanan pendengaran (audial comfort) dan 

kenyamanan thermal (thermal comfort), terdapat pula kenyamanan dalam 

gerakan (Amin et all, 2014).Nyaman dalam gerakan sholat dapat diartikan 

dengan tidak adanya keluhan saat melakukan gerakan sholat serta dilakukan 

secara thuma’ninah sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagi 

seorang muslim aktivitas fisik yang penting dilakukan yaitu melakukan 

gerakan sholat dengan nyaman sehingga thuma’ninah dan mencapai 

kekhusukan dalam sholat. Gerakan rukuk dan bangun dari rukuk akan terasa 

berat dan tidak nyaman apabila terdapat gangguan seperti 

lumbalhiperlodosis yang menyebabkan ketidakseimbangan otot. 

Habib Noorbhai (2013) menyebutkan bahwa core stability bekerja  

menjaga otot-otot tubuh tulang belakang dan tubuh tetap stabil dan 

membantu tetap seimbang ketika bergerak, core stability juga memiliki 

manfaat besar dalam memperkuat otot-otot dasar panggul, mempertahankan 

keselarasan postur tubuh, yang umum terjadi pada umat Islam yaitu postur 

yang buruk dan teknik sholat yang salah, sehingga menyebabkan terjadinya 

ketidaknyamanan dalam melakukan gerakan rukuk ketika sholat akibat 

ketidakseimbangan otot.Pernapasan yang benar (terutama yang terlibatkan 

dalam otot pernapasan) sangat penting dalam membantu keseimbangan otot 

karena otot pernapasan terlibat langsung selama latihan core stability 

exercise. Pernafasan dengan melibatkan otot perut atau pernafasan perut 

berfungsi untuk meningkatkan stabilitas otot inti atau core, yang merupakan 

kemampuan untuk memperkuat kompleks lumbopelvic dan mentransfer 
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kekuatan dari atas ke anggota tubuh bagian bawah sambil mempertahankan 

tulang belakang dalam posisi netral (Cavaggioni, 2015). Cavaggioni (2015), 

juga menyebutkan bahwa latihan didasarkan pada kombinasi postur 

peregangan global, yang bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi alat 

pernapasan, dan latihan pernapasan dapat memberikan efek positif 

bersamaan pada fungsi otot inti atau core dan gerakan tubuh. 

Peneliti mencoba melakukan survey pada jama’ah sholat di Masjid 

Ar-Rahman daerah Kelurahan Oro-oro Ombo Madiun terdapat sekitar 22 

jamaah sholat  setiap harinya, setelah peneliti melakukan observasi dan 

wawancara terdapat sekitar 31,8% jamaah yang memiliki keluhan saat 

melakukan gerakan rukuk ketika sholat. Survey awal dilakukan dengan cara 

melakukan pemeriksaan kekuatan otot punggung dengan spigmonanometer 

yang dimodifikasi fungsinya, kepada jamaah yang memiliki keluhan dalam 

melakukan gerakan rukuk ketika sholat serta memiliki kecenderungan 

ketidakseimbangan otot. Kelemahan kekuatan otot punggung didapatkan, 

apabila jarum spigmonanometer menunjukkan tidak melebihi angka 120 

mmhg yang dimulai dari 20 mmhg (Sugijanto, 2016). 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti hendak meneliti 

apakah pemberian core stability exercise yaitu pelvic tilting yang dilakukan 

untuk meningkatkan fleksibilitas lumbopelvic atau melatih kontrol motorik 

otot local (Takaki, 2016) serta pernafasan perut yang akan meningkatkan 

stabilitas otot (Cavaggioni, 2015). Sehingga penulis mengambil judul 

“Pengaruh Pemberian Core Stability Exercise (Pelvic Tilting) Dan 
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Pernafasan Perut Terhadap Kenyamanan Rukuk Pada Jamaah 

SholatDaerah Kelurahan Oro-Oro Ombo Madiun”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh pemberian latihan Core Stability Exercise (Pelvic 

Tilting)dan Pernafasan Perut terhadap kenyamanan gerakan rukuk 

ketika sholat. 

2. Apakah pengaruh pemberian latihan pemberian Core Stability Exercise 

(Pelvic Tilting)saja dapat meningkatkan kenyamanan gerakan rukuk 

ktika sholat. 

3. Apa perbedaan pengaruh antara pemberian latihan Core Stability 

Exercise (Pelvic Tilting)dan Pernafasan Perut terhadap kenyamanan 

rukuk dan pemberian Core Stability Exercise (Pelvic Tilting)saja dapat 

meningkatkan kenyamanan gerakan rukuk ktika sholat. 

 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui adakah ketidaknyamanan dalam melakukan sholat 

pada gerakan rukuk di daerah oro-oro ombo madiun. 

2. Tujuan Khusus 

Mengetahui pengaruh latihan Core Stability Exercise (pelvic 

tilting)dan Pernafasan Perut terhadap kenyamanan pada gerakanrukuk 

ketika sholat di daerah oro-oro ombo madiun. 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

yaitu:  

a. Memberikan sumbangan solusi bagi masyarakat muslim yang 

memiliki keluhan punggung bawah dalam melakukan gerakan rukuk 

sehingga lebih nyaman dalam melaksanakan ibadah sholat. 

b. Memberikan sumbangan ilmiah tentang kenyamanan gerakan sholat 

terutama rukuk akibat adanya keluhan pada punggung bawah. 

c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya 

yang berhubungan dengancore stability exercise dan Pernafasan 

Perutterhadapap peningkatan kenyamanan gerkan sholat terutama 

pada gerakan rukuk. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut : 
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a. Bagi penulis  

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara 

meningkatkan Kenyamanan dalam gerakan sholat yaitu rukuk 

dengan menggunkan latihan Core Stability Exercise dan Pernafsan 

Perut. 

b. Bagi Masyarakat 

Dapat menambah pengetahuan tentang cara mengatasi ketidak 

nyamanan gerakan sholat terutama rukuk. 

c. Bagi Institusi 

Sebagai referensi tambahan untuk mengetahui pengaruh latihan 

Core Stability Exercise dan Pernafsan Perut terhadap kenyamanan 

sholat terutama gerakan rukuk. 

 


