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BAB I 

PENDAHULUAN 

  
A. Latar Belakang Masalah 

Olahraga merupakan suatu aktivitas yang sudah menjadi bagian dari 

kehidupan masyarakat dengan tujuan utama untuk mendapatkan kesehatan, 

kebugaran jasmani, dan juga kesenangan (Sepriyadi et al., 2017). Melalui 

olahraga masyarakat juga dapat meningkatkan loyalitas, kepempimpan, 

kesetiaan, moral, kepribadian dan interpersonal yang lebih baik (Handayani et 

al., 2015) 

  Abu Hamid al-Ghazali bertutur “Setelah belajar, anak harus 

diizinkan berolahraga agar tidak bosan, melarang untuk berolahraga dan 

memaksakan terus belajar hanya akan mematikan hati dan mengikis 

kecerdasan”. Hadist diatas menjelaskan bahwa olahraga itu sangat dianjurkan 

dan bukan hal yang harus dilarang. Karena itu, olahraga merupakan aktivitas 

yang bermanfaat bagi tubuh kita untuk menjadi lebih kuat. Bahkan dalam 

hadist riwayat muslim juga dijelaskan bahwa Allah lebih mencintai manusia 

yang kuat jasmaninya. “Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai 

daripada mukmin yang lemah. Dan pada masing-masingnya terdapat 

kebaikan. Bersemangatlah terhadap perkara-perkara yang bermanfaat 

bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan janganlah engkau 

bersikap lemah.” (HR. Muslim). Kekuatan yang dimaksud dalam Al-Qur’an 

dan hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tersebut adalah kekuatan
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iman dan jasmani. Usaha meningkatkan kekuatan jasmani ialah dengan 

berolahraga salah satunya ialah sepak bola. 

Pada era ini sepak bola merupakan salah satu jenis olahraga yang 

sangat populer diseluruh dunia baik kalangan muda maupun tua. 

Diperkirakan jumlah pemain profesional mencapai 200 ribu pemain dan 200 

juta pemain amatir di 208 negara termasuk Indonesia (Alghannam, 2013). 

Sepak bola merupakan olahraga yang didukung dan dicintai oleh mayarakat 

di Indonesia bahkan dunia, karena dapat menjadi wadah untuk menyatukan 

pemahaman dan membangkitkan luapan emosi antar berbagai kalangan 

masyarakat (Rojo & Labaien, 2014). 

Sepak bola merupakan permainan olahraga yang dimainkan oleh dua 

tim dimana setiap tim beranggotakan sebelas pemain. Tujuan dari olahraga ini 

yaitu memasukan bola kegawang lawan sebanyak mungkin dengan 

mengandalkan kerjasama tim (Anam, 2013). Sepak bola memiliki beberapa 

aspek yang sangat penting antara lain seperti teknik, taktik, kondisi fisik dan 

mental. Teknik dasar sepak bola antar lain menggiring, mengumpan, 

mengontrol, menendang, dan menyundul (Nicholls & Sintonen, 2018). 

 Pemain sepak bola supaya dapat memprovokasikan teknik dasar 

sepak bola dan meningkatkan peforma saat pertandingan harus memiliki 

kondisi fisik yang prima. Komponen fisik tersebut salah satunya ialah 

keseimbangan. (Cerrah et al., 2016). Keseimbangan merupakan suatu 

kemampuan untuk mempertahankan dan mengontrol posisi tubuh saat diam di 

tempat maupun bergerak (Lefebvre, 2010).  
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Keseimbangan sangat dibutuhkan oleh setiap pemain dalam 

permainan sepak bola terutama pada saat melakukan pergerakan yang 

berlangsung cepat seperti salah satunya pada saat menggiring bola selain itu 

juga pada saat menghindari dan kontak dengan lawan (Tang, 2014). Menurut 

Khodabakhshi (2012) juga mengatakan bahwa jika pemain tidak memiliki 

keseimbangan yang baik, maka pada saat melakukan perubahan posisi yang 

berlangsung cepat akan kesulitan dalam mengontrol gerakan, sehingga bisa 

saja mengakibatkan resiko jatuh dan cedera sehingga peforma pemain 

menurun. Nilai keseimbangan yang rendah merupakan salah satu penyebab 

terjadinya cedera (Ludwig, 2013).  

Latihan yang dapat diberikan untuk mengatur keseimbangan yaitu 

salah satunya dengan cara penguatan pada otot-otot yang menunjang gerakan 

seluruh tubuh untuk pengaturan keseimbangan (Donatelli, 2009). Core 

muscles merupakan struktur otot – otot pada daerah keseluruhan struktur 

tulang belakang, perut, panggul, dan pelvic. Struktur core tersebut berfungsi 

sebagai koreksi dan perbaikan postur dari trunk, spinal, lumbar, pelvic dan 

hip complex sehingga penting untuk keseimbangan tubuh, terutama pada 

pemain sepak bola agar dapat mempertahankan posisi pada saat melakukan 

pergerakan (Calatayud et al., 2015).  

 Metode latihan yang dapat meningkatkan keseimbangan melalui 

penguatan otot core salah satunya dengan model latihan core stability. 

Latihan Core stability adalah metode latihan yang fokus ditujukan pada core 

muscles, dimana otot-otot tersebut berfungsi sebagai stabilitas aktif pada 
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daerah core (Hastuti et al., 2014). Core stability exercise merupakan metode 

latihan yang dilakukan secara bertahap dimulai dari pemulihan panjang otot 

yang normal dan mobilitas untuk memperbaiki ketidakseimbangan otot 

dengan prinsip kontrol gerakan batang tubuh (Akuthota et al.,2008) 

Program core stability exercise adalah rangkaian latihan mengontrol 

batang tubuh dengan penguatan core muscles yang bertujuan untuk 

meningkatkan kestabilan batang tubuh dan keseimbangan tubuh (Vincent & 

Vincent, 2018). Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa 

keseimbangan tubuh dapat ditingkatkan dengan meningkatnya kekuatan otot 

dan koordinasi dari kontrol otot yang sinergis pada otot-otot daerah trunk, 

lumbar, pelvic dan hip complex (Krampe et al., 2014). 

Menurut penelitian sebelumnya core stability exercise merupakan 

metode latihan yang efektif untuk meningkatkan kekuatan otot core dengan 

tujuan untuk menunjang nilai keseimbangan pada pemain remaja. Selain itu 

efek jangka panjang dari metode latihan ini yaitu untuk pencegahan cedera 

(Dello et al., 2016). Penelitian lain juga menjelaskan bahwa core stability 

exercise lebih meningkatkan nilai keseimbangan karena pada latihan tersebut 

memberikan penguatan core muscles sehingga terjadi kontraksi otot untuk 

mempertahankan posisi tubuh agar Center of Gravity tetap berada di atas 

Base of Support (Hastuti et al., 2009). 

Berdasarkan dari studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, 

pada anak yang berlatih di Pembinaan Sepak Bola (PSB) Al-Wathoni Junior. 

Hasil studi pendahuluan yang sudah dilakukan sebelumnya di Pembinaan 
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Sepak Bola (PSB) Al-Wathoni di desa Gempol, Gumpang Kabupaten 

Sukoharjo. Selama tim bertanding sering kali selama pertandingan pemain 

terlihat kesulitan mempertahankan kestabilan atau posisi tubuh pada saat 

melakukan pergerakan yang berlangsung cepat seperti pada saat menggiring 

bola, menghindari lawan, saat memepertahankan bola ketika berhadapan 

dengan lawan, dan juga pemain sering kali kehilangan keseimbangan dan 

kontrol gerakan saat pergerakan mengecoh lawan sehingga tidak dapat 

dipungkiri bahwa pemain sering mengalami jatuh saat berhadapan dengan 

pemain lawan. Hal ini juga diakui oleh pelatih PSB Al-Wathoni junior pada 

saat melakukan pertandingan sering kali pemain kesulitan mengontrol 

gerakan pada saat menggiring bola atau pergerakan yang berlangsung cepat 

dan juga pemain sering tidak bisa mengontrol tubuh pada saat beradu dengan 

lawan sehingga mudah terjatuh dan terdapat pemain yang mengalami cedera. 

Hal tersebut bisa saja mempengaruhi peforma dari setiap pemain. 

Berdasarkan hal tersebut kesimpulan awal dari penulis ialah keseimbangan 

pemain PSB Al-Wathoni junior belum bagus. 

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

dari latihan core stability exercise terhadap peningkatan keseimbangan 

dinamis pemain sepak bola di PSB Al-Wathoni Junior.  

 

B. Rumusan Masalah  

Adakah pengaruh core stability exercise terhadap peningkatan 

keseimbangan dinamis pada pemain sepak bola? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh core stability exercise terhadap peningkatan 

keseimbangan dinamis pada pemain sepak bola. 

2. Mengetahui adanya peningkatan nilai keseimbangan dinamis pada 

pemain sepak bola setelah diberikan latihan core stability exercise. 

 

D. Manfaat Penilitian  

1. Manfaat bagi teoritis 

a. Menambah pengetahuan mengenai pengaruh core stability exercise 

terhadap peningkatan keseimbangan dinamis pada pemain sepak 

bola. 

2. Manfaat bagi praktisi  

a. Memberikan referensi program latihan bagi pelatih untuk 

meningkatkan nilai keseimbangan pemain. 

b. Memberikan program latihan untuk meningkatkan nilai kesimbangan 

dinamis  yang dapat dikembangkan bagi fisioterapis untuk periode 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 


