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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sholat menurut arti bahasa adalah doa dan pada awalnya merupakan istilah 

untuk menunjukkan makna dari doa secara keseluruhan, namun semakin 

mengikuti zaman kemudian berubah menjadi istilah secara khusus. Sehingga yang 

pada awalnya berasal dari kata doa kemudian dipindah artikan kepada pemahaman 

sholat berdasarkan syariat. Sholat diwajibkan atas dasar Al-Qur’an, Sunnah dan 

Ijma’ Ummat bagi semua umat muslim yang baligh dan berakal kecuali bagi 

wanita yang haid dan nifas, ada lima sholat yang Allah wajibkan bagi hambanya, 

bagi siapa yang menunaikannya dan tidak mengabaikanya dengan sikap 

menyepelekan maka Allah berjanji akan memasukkannya ke dalam surga. 

(Prasetyo,2015). 

Sholat sunnah ialah sholat yang dianjurkan kepada orang mukallaf untuk 

mengerjakannya sebagai tambahan bagi sholat fardhu, tetapi tidak diharuskan. Ia 

syariatkan untuk menambal kekurangan yang mungkin terjadi pada sholat-sholat 

fadhu disamping karena sholat mendukung keutamaan yang tidak terdapat pada 

ibadah-ibadah lain (Ma’ruf,2017). Sholat dhuha merupakan salah satu di antara 

sholat-sholat sunnah yang dianjurkan oleh Rasullulah SAW. Banyak penjelasan 

para ulama, bahkan keterangan Rasullulah SAW yang menyebutkan berbagai 

keutamaan dan keistimewaan sholat dhuha bagi mereka yang melaksanakannya. 

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa manusia tidak hanya terdiri dari dimensi 
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lahiriyah fisik dan psikis saja, melainkan juga dimensi spiritual. Memenuhi 

kebutuhan fisik dan psikis saja serta merasa cukup dengan terpenuhinya 

kebutuhan-kebutuhan ini tentunya akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam 

diri kita, karena cara seperti itu tidak dapat memenuhi kebutuhan kita secara 

keseluruhan (Zainal,2008). 

Ketahanan otot dan ketahanan kardiorespirasi-vaskuler keduanya saling 

berhubungan, daya tahan otot menyatakan kapasitas otot melakukan kerja aerobic 

secara terus menerus. Keadaan intensitas kontraksi otot tidak tinggi sehingga tidak 

mengganggu pemasukan dan pembuangan oksigen. Aktivitas aerobik didominasi 

oleh otot tipe I (slow twitchfiber) atau disebut juga otot merah (red muscle) yang 

memiliki karakter dapat bekerja tahan lama akan tetapi kontraksinya lambat. 

Ketahanan otot tergantung juga pada kadar myoglobin, sumber energi yang 

tersedia dan aktivitas enzyme citrate synthase. Meningkatkan ketahanan otot 

dikenal dengan istilah low resistence-high repetition yaitu metode latihan dengan 

beban / tahan yang tidak terlalu berat (yaitu dibawah 60% kekuatan maksimal) 

tetapi dengan pengulangan yang sering (Trianto, 2007). 

Mekanisme yang terjadi pada gerakan sholat pada otot extensor punggung 

bawah yang merupakan otot tipe I (slow twitchfiber), adanya kontraksi yang 

berulang-ulang serta terdapat adanya tahanan minimal akibat pengaruh gravitasi 

bumi yang mengakibatkan terjadinya ketahanan otot extensor punggung bawah 

kerana adanya efek fisiologis otot (Hadi, 2008) 
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Gerakan sholat yang benar dapat memberikan pengaruh terhadap ketahanan 

extensor otot pungung bawah, dengan penekanan utama pada daerah otot extensor 

punggung bawah yang dilakukan dengan frekuensi sekurangkurangnya 3-6 kali 

dalam seminggu, dengan durasi 10-30 detik untuk setiap gerakan, intensitas 

pengulangan 30-45 menit untuk setiap sholat, dari hasil pengamatan yang 

ditemukan peneliti sholat tahajud tepat untuk dijadikan uji penelitian karena terjadi 

kontraksi tipe statis, pada gerakan ruku’dan I’tidal dengan penekanan utama pada 

daerah extensor otot punggung bawah (Hadi, 2008). 

Gerakan sholat dengan segala manfaat yang ada didalamnya, menjadikan 

sebuah kemanfaatan yang sangat luar biasa, salah satunya berkaitan dengan 

ketahanan otot yang terjadi pada otot extensor punggung bawah. Gerakan ruku’ 

dan I’tidal yang terjadi dalam gerakan sholat wajib maupun pada sholat Sunnah, 

mengakibatkan adanya kerja otot yang berkesinambungan dan teratur. Sholat 

adalah sebuah gerakan yang dimulai dari gerakan berdiri kemudian membungkuk, 

sehingga tangan sampai pada lutut, dilanjutkan dengan berdiri kembali dengan 

tuma’ninah atau khusu’. Latihan fisik yang dilakukan secara tepat, terarah dan 

teratur bermanfaat meningkatkan ketahanan otot tubuh serta menghambat atau 

memperlambat proses kemunduran akibat menderita suatu penyakit maupun 

bertambahnya usia (Wahyu, 2010) 

Sholat merupakan kumpulan dari faktor-faktor gerakan, faktor bacaan dan 

faktor substansi. Sholat juga merupakan latihan alternative ketahanan otot extensor 

punggung bawah yang tepat untuk dilakukan oleh umat muslim dalam menghadapi 
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perkembangan dunia yang dituntut dengan kecepatan dan ketahanan tubuh yang 

sangat prima. Oleh karena itu fisioterapi sebagai salah satu cabang ilmu kesehatan 

mempunyai peranan penting dalam melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan 

bidangnya yang mempunyai sifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan 

dengan melibatkan peranan masyarakat (Hawwa,2005)s 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada Mahasiswa Fisioterpi UMM, 

mereaka melaksanakan perkuliahan senin hingga jum’at, dengan pembagian mata 

kuliah praktik dan teori. Mata kuliah teori dilaksankan didalam kelas sedangkan 

mata kuliah praktik umumnya dilaksanakan pada laboratorium, dimana mata 

kuliah praktik pemberian materi dalam posisi duduk tidak menggunakan kursi. 

Sehingga otot extensor punggung bawah kerja lebih berat dan berisiko nyeri 

punggung bawah. Untuk itu pentingnya dilakukan penelitian ini terkait 

permaslahan mengenai ketahanan (endurance) otot extensor pungung bawah pada 

mahasiswa Fisioterapi UMM. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk 

meneliti dan mengkaji lebih lanjut dengan judul penelitian “pengaruh gerakan 

sholat  terhadap ketahanan (endurance) otot extensor punggung bawah pada 

mahasiswa fisioterapi  UMM. 

 

B. Rumusan Masalah  

Bagaimanakah pengaruh sholat dhuha terhadap ketahanan  (endurance) 

otot extensor punggung bawah pada mahasiswa fisioterapi UMM? 
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C. Tujuan Masalah 

1. Tujuan umum 

Mengetahui pengaruh sholat dhuha terhadap ketahanan (endurance) otot 

extensor punggung bawah pada mahasiswa fisioterapi UMM. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi ketahanan (endurance) otot extensor punggung bawah 

pada mahasiswwa fisioterapi UMM sebelum pemberian intervensi. 

b. Mengidentifikasi ketahanan (endurance) otot extensor punggung bawah 

pada mahasiswwa fisioterapi UMM sesudah pemberian intervensi. 

c. Menganalisa pengaruh sholat dhuha terhadap ketahanan (endurance) 

otot extensor punggung bawah pada mahasiswa fisioterapi UMM. 

 

D. Manfaat penelitian  

1. Manfaat teoritis 

Menjadi sarana untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu fisioterapi 

yang secara teoritik diperoleh di bangku perkuliahan dimasa mendatang 

 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi peneliti   

Dapat memberikan perkembangan ilmu pengetahuan tentang konsep 

pengaruh sholat dhuha terhadap ketahanan (endurance) otot extensor 

punggung bawah pada mahasiswa fisioterapi umm 

 

b. Bagi Institusi  
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Skripsi ini diharapkan mampu memdorong lahirnya pengetahuan-

pengetahuan baru yang menunjang lembaga atau instansi terkait mampu 

mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Sehinga didapati ilmu 

pengetahuan yang berkembang dilingkungan masyarakat yang tepat guna. 

 

E. Keaslian penelitian 

Table 1.1 Keaslian Penelitian 

No

. 
Pengarang Judul 

variabel 

Metode Perbedaan Depend

en  

Independ

en  

1. Risky 

Novita Sari 

Hubungan 

Gerakan Sholat 

Dengan 

Keluhan Nyeri 

Punggung 

Bawah 

Myogenik Pada 

Wanita Lnjut 

Usia 

 

Nyeri 

punggu

ng 

bawah 

myogen

ik 

Gerakan 

sholat  

Case 

control 

desain 

observasio

nal 

- Variebel 

dependen 

berbeda 

- Responde

n berbeda 

- Lokasi 

penelitian 

berbeda 

2. Muhamma

d Mirda 

Marist 

Najiib 

Hubungan 

Gerakan Sujud 

Terhadap 

Fleksibilitas 

Otot 

Paravertebra 

Fleksibi

litas 

otot 

para 

vertebr

a 

Gerakan 

sujud 

Cross 

sectional 

desain 

observasio

nal  

- Variabel 

dependen 

berbeda 

- Lokasi 

penelitian 

berbeda 

3. Wahyu 

Wahid M. 

AMF. 

Pengaruh 

Gerakan Sholat 

Terhadap 

Ketahanan / 

Endurance Otot 

Extensor 

Punggung 

Bawah. 

 

Ketaha

n / 

enduren

ce otot 

extenso

r 

punggu

ng 

bawah 

Gerakan 

sholat  

 -Variabel 

dependen 

berbeda,  

-Lokasi 

penelitian 

berbeda  
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4.  Eko 

Rahmadon 

Prasetyo 

Pengaruh 

Gerakan Sholat 

Terhadap 

Peningkatan 

Fleksibilitas 

Otot punggung 

Bawah  

Pening

katan 

fleksibi

litas 

otot 

punggu

ng 

bawah 

Gerakan 

sholat 

(sholat 

tahajud 

dan 

witir) 

Quasi 

eksperimen

t 

-Variabel 

dependent 

berbeda 

-

Responden 

berbeda 

-Lokasi 

penelitian 

berbeda 

 
 


