
 
 

8 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Konsep Sholat  

1. Pengertian  

Pengertian sholat dari bahasa Arab As-sholah menurut KBBI berarti do’a. 

Secara istilah para ahli fiqh mengartikan sholat menjadi dua yaitu lahiri dan hakiki, 

sholat secara lahir berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan 

takbir dan diakhiri dengan salam. Adapun sholat secara hakiki ialah berhadapan hati 

(jiwa) kepada Allah yang mendatangkan takut keapada-Nya serta menumbuhkan 

didalam jiwa rasa kebesaran-Nya atau mendhohirkan hajat dan keperluan kita 

kepada Allah yang kita sembah dalam perkataan dan perkerjaan atau kedua-duanya 

(Sulaiman,2000).  

Sholat menurut syara’ adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan 

tertentu, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ucapan 

di sini adalah bacaan-bacaan al-Qur’an, takbir, tasbih, dan do’a. Sedang yang 

dimaksud dengan perbuatan adalah gerakan-gerakan dalam sholat misalnya berdiri, 

ruku’, sujud, duduk, dan gerakan-gerakan lain yang dilakukan dalam sholat 

(Sulaiman, 2000).   

Al Quran banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang perintah sholat. 

salah satu ayat dari banyaknya ayat yang menjelaskan tentang perintah sholat 

bterdapat dalam Qs Al Baqoroh 02 : 34 dan 110.
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ََلةَ  َوأَقِيُموا  َكاةَ  َوآتُوا الصَّ اِكِعينَ  َمعَ  َواْرَكعُوا الزَّ الرَّ  

 

"Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang 

ruku' 

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan ummat islam untuk mendirikan 

sholat. dalam ayat tersebut perintah sholat berbarengan dengan perintah zakat. 

dalam banyak ayat Al Quran tidak sedikit perintah sholat selalu digandengkan 

dengan perintah zakat. poin ketiga dari ayat tersebut adalah perintah ruku' bersama 

orang-orang yang ruku'. banyak penafsiran ahli tafsir dalam menerangkan ayat 

tentang "rukuklah bersama orang-orang yang rukuk' salah-satunya adalah 

penafsiran yang menjelaskan perintah sholat berjamaah. 

 

ََلةَ  َوأَقِيُموا َكاةَ  َوآتُوا الصَّ ُموا َوَما  ۚالزَّ ِ  ِعْندَ  تَِجدُوهُ  َخيْر   ِمنْ  ِِلَْنفُِسُكمْ  تُقَد ِ َ  إِنَّ   ّۗللاَّ بَِصير   تَعَْملُونَ  بَِما ّللاَّ  

 

"Dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu 

usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. 

sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan" 

Dari ayat kedua dari Qs Al Baqoroh 02 : 110 ini masih menggandengkan 

perintah sholat dengan perintah zakat, namun dalam ayat ini poin selanjutnya adalah 

penerangan tuhan bahwa kebaikan yang di usahakan oleh manusia, pahalanya hanya 

ada disisi allah dan Allah maha melihat apa yang hamba-hambanya kerjakan. 

Sholat dhuha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada pagi hari. Dengan 

kata lain, sholat dhuha adalah sholat sunnah yang di kerjakan pada waktu matahari 
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merangkak naik dan berakhir saat tergelincirnya matahari di waktu dzuhur. 

(Nuryandi ,2017).   

2. Gerakan sholat 

Gerakan sholat menurut Kemenag (2012) terdiri dari :  

a. Gerakan berdiri tegak  

Berdiri tegak pada sholat hukumnya wajib bagi yang mampu, berdiri 

tegak merupakan salah satu rukun sholat. Sikap ini dilakukan sejak sebelum 

takbiratul ihram, cara melakukannya sebagai berikut : 

1) Posisi badan harus tegak lurus dan tidak membungkuk kecuali jika 

sakit  

2) Tangan rapat disamping badan  

3) Kaki direnggangkan selebar bahu  

4) Semua ujung jari kaki menghadap kiblat  

5) Pandangan lurus ketempat sujud  

6) Posisi badan mengahadap kiblat 

b. Gerakan mengangkat kedua tangan (takbir)  

Menurut kebanyakan ulama cara mengangkat kedua tangan sebagai berikut  

1) Telapak tangan sejajar dengan bahu 

2) Ujung jari tangan sejajar dengan puncak telinga 

3) Ujung ibu jari sejajar dengan ujung bawah daun telinga 

4) Telapak tangan menghadap ke arah kiblat, tidak menghadap ke atas 

atau ke samping 
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5) Lengan direnggangkan dari ketiak (sunnah bagi pria) untuk 

perempuan ada yang menyunnahkan merapatkannya pada ketiak, 

namun boleh juga untuk merenggangkannya 

6) Bersamaan dengan mengucap kalimat takbir 

Catatan : mengangkat tangan ketika sholat terdapat pada empat waktu 

yaitu ketika saat takbiratulihram, saat hendak ruku’, saat i’tidal 

(bangun dari ruku’), dan saat bangun dari rakaat kedua (selesai 

tasyahud awal untuk berdiri meneruskan rakaat ketiga. 

 

  Gambar 2. 1 Gerakan mengangkat tangan 

(Sumber : Kemenag, 2012) 

 

 Biomekanik pada gerakan takbir meliputi pergerakan otot, 

tulang dan sendi,  

a. Otot  : m. Deltoideus, m. biceps brachii, dan m. triceps 

brachii 
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b. Tulang  : clavicula, scapula, carpal, metacarpal dan digitorum 

c. Sendi  : sendi engsel : art. Cubiti, sendi peluru : art. Humeri 

 

c. Gerakan sedekap dalam sholat  

Sedekap dilakukan sesudah mengangkat tangan takbiratulihram adapun 

caranya sbagai berikut 

1) Telapak tangan kanan diletakan diatas pergelangan tangan kiri. 

2) Posisi sedekap boleh di dada, boleh juga diatas pusar, boleh di bawah 

pusar. 

 

Gambar 2. 2 Gerakan sedekap 

(Sumber : Kemenag, 2012) 

 

 

d. Gerakan ruku’  

Ruku’ yang artinya membungkukkan badan, adapun cara melakukannya 

sebagai berikut  

1) Angkat tangan sambil mengucapkan takbir, caranya sama seperti 

takbiratulihram  
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2) Turunkan badan ke posisi membungkuk  

3) Kedua tangan menggenggam lutut, tidak pada paha. 

4) Jari-jari tangan direnggangkan, posisi tangan lurus siku tidak di tekuk 

5) Punggung dan kepala sejajar atau dalam posisi mendatar, tidak terlalu 

condong kebawah atau condong keatas. 

6) Kaki tegak lurus, lutut tidak ditekuk 

7) Pinggang direnggangkan dari paha 

8) Pandangan lurus ke tempat sujud  

 

Gambar 2. 3 Gerakan Ruku’ 

 (Sumber : Kemenag, 2012) 

 

Biomekanik pada gerakan ruku’ meliputi gerakan dari otot, sendi 

dan tulang, yaitu 

a. Otot  : m. deltoideus, m. erectorspine, m, iliacus, m. 

tensor facia latae, dan m. gluteus medius. 

b. Sendi  : diartrhosis dan amfiatrhosis 

c. Tulang  : clavicula, carpal, metacarpal, dan coxae 



14 
 

 
 

e. Gerakan i’tidal  

I’tidal adalah bangkit dari ruku’, posisi bdan kembali tegak. Ketika 

bangkit disunnahkan mengangkat tangan seperti takbiratulihram. Bersamaan 

dengan membaca “sami’Allahu liman hamidah”. Badan kembai tegak 

dengan posisi tangan rapat disamping atau kembali besedekap. 

 

Gambar 2. 4 Gerakan I’tidal 

(Sumber : Kemenag, 2012) 

 

Biomekanik pada gerakan I’tidal meliputi pergerakan otot, sendi 

dan tulang yaitu, 

a. Otot   : m. Deltoideus, m. biceps brachii,  m. triceps brachii, 

m. erector spine, m. multifidus 

b. Tulang  : clavicula, scapula, carpal, metacarpal dan digitorum 

c. Sendi  : sendi engsel : art. Cubiti, sendi peluru : art. Humeri 
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d. Gerakan sujud  

Sujud artinya menempelkan tujuh anggota badan(kening, dua telapak 

tangan, dua lutut dan dua ujung telapak kaki) pada lantai. Cara melakukan 

sujud sebagai berikut  

1) Turunkan badan dari posisi i’tidal dimulai dari menekuk lutut sambil 

mengucapkan takbir 

2) Letakan kedua lutut ke lantai 

3) Letakan kedua telapak tangan ke lantai  

4) Telapak tangan di buka tidak dikepalkan, akan tetapi jari-jari 

dirapatkan 

5) Jari-jari tangan dan kiki semua menghadap kiblat, ujung jari tangan 

letaknya sejajar dengan bahu 

6) Lengan direnggangkan dari ketiak (sunnah bagi pria), untuk 

perempuan boleh merapatkan boleh juga merenggangkan 

7) Renggangkan pinggang dari paha 

8) Posisi pantat lebih tinggi dari wajah 

 

Gambar 2. 5 Gerakan sujud 

(Sumber : Kemenag, 2012) 
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Biomekanik pada gerakan I’tidal meliputi pergerakan otot, 

sendi dan tulang yaitu 

a. Otot  : m. deltoideus, m. biceps brachii, m. triceps 

barchii, m. flexsor ditiorum, m. erector spine, m. iliacus, m. 

semimembranosus, m. gastrocnemius dan m. extensor 

halucis. 

b. Sendi  : sendi peluru, sndi pelana dan simfisi pubis 

c. Tulang  : clavicula, carpal, metacarpal, coxae dan 

digitorum. 

e. Gerakan duduk anatar dua sujud  

Duduk antar sujud adalah duduk iftirasy, yaitu : 

1) Bangkit dari sujud pertama mengucapkan takbir  

2) Telapak kaki dibuka dan diduduki 

3) Badan tegak lurus  

4) Siku ditekuk tangam sejajar dengan paha  

5) Telapak tangan dibuka, jari-jarinya direnggangkan dan menghadap 

kearah kiblat 

6) Telapak tangan di letakan diatas paha, ujung jari sejajar dengan lutut 

7) Pandangan lurus ke tempat sujud 
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Gambar 2. 6 Gerakan duduk diantar dua sujud 

(Sumber : Kemenag, 2012) 

 

Biomekanik pada gerakan duduk diantara dua sujud meliputi 

pergerakan otot, sendi dan tulang yaitu 

a. Otot  : m. iliacus, m. tensor facia latae, m. 

semitendinosus, m. gracillis, dan m. pectineus 

b. Sendi  : sendi engsel dan sendi kaku 

c. Tulang  : coxae, patellar, tarsal dan metatarsal 

f. Gerakan tasyahud awal 

Duduk tasyahud awal adalah duduk iftriasy, sama sepetri duduk antara 

sujud, caranya adalah 

1) Bangkit dari sujud ke dua rakaat kedua sambil membaca takbir 

2) Telapak kaki kiri di buka dan diduduki. 

3) Telapak kaki kanan tegak. 



18 
 

 
 

4) Badan tegak lurus 

5) Siku ditekuk tangan sejaja dengan paha 

6) Telapak tangan di buka jari-jari direnggangkan kearah kiblat dan 

sejajar dengan lutut 

7) Tekapak tangan kanan digenggam kemudian telunjuk  

diangkat(menunjuk). 

 

Gambar 2. 7 Gerakan duduk tasyahud awal 

(Sumber : Kemenag, 2012) 

 

Biomekanik pada gerakan tasyahud awal meliputi pergerakan 

otot, sendi dan tulang yaitu 

d. Otot  : m. iliacus, m. tensor facia latae, m. 

semitendinosus, m. gracillis, m. pectineus, dan m. radialis 

e. Sendi  : sendi engsel dan sendi kaku 

f. Tulang  : coxae, patellar, tarsal dan metatarsal, carpal dan 

metacarpal 
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g. Gerakan tasyahud akhir 

Tasyahud adalah duduk tawaruk,  

1) Bangkit dari sujud kedua pada rakaat terakhir saat sholat sambil 

membaca takbir 

2) Telapak kaki kiri dimasukan ke bawah kaki kanan, jadi panggul 

duduk menyentuh lantai  

3) Telapak kaki kanan tegak 

4) Badan tegak lurus 

5) Siku ditekuk tangan sejaja dengan paha 

6) Telapak tangan di buka jari-jari direnggangkan kearah kiblat dan 

sejajar dengan lutut 

7) Tekapak tangan kanan digenggam kemudian telunjuk  

diangkat(menunjuk). 

 

Gambar 2. 8 Gerakan duduk tasyahud akhir 

(Sumber : Kemenag, 2012) 
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Biomekanik pada gerakan tasyahud akhir meliputi pergerakan 

otot, sendi dan tulang yaitu 

a. Otot  : m. iliacus, m. tensor facia latae, m. 

semitendinosus, m. gracillis, m. pectineus, dan m. radialis 

b. Sendi  : sendi engsel dan sendi kaku 

c. Tulang  : coxae, patellar, tarsal dan metatarsal, carpal dan 

metacarpal 

d. Gerakan salam  

Gerakan salam adalah menengok ke arah kanan dan kiri, mengengok 

dilakukan sampai dengan bahu.  

 

Gambar 2. 9 Gerakan salam 

(Sumber : Kemenag, 2012) 

3. Manfaat gerakan sholat  

Melaksanakan sholat sebagai salah satu rukun islam bukan saja menjaga 

tegaknya agama tetapi secara medis sholat adalah gerakan paling proposional 

bagi anatomi tubuh manusia. Gerakan sholat memberi dampak yang sangat 

positif bagi kesehatan dan obat terhadap bebagai macam penyakit. Ibadan sholat 
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meruoakan ibadah yang paling tapat untuk metabolism dan tekstur tubuh manusia 

(Syakirin, 2014). 

Setiap gerakan di dalam sholat mempunyai manfaat masing-masing. Stiap 

gerakan sholat merupakan bagian dari olahraga otot-otot dan persendian tubuh. 

Sholat dapat membantu menjaga vitalitas dan kebugaran tubuh tetapi dengan 

syarat semua gerakan sholat dilakukan dengan baik dan benar, perlahan dan tidak 

terburu-buru serta istiqomah atau konsisten. Begitu banyak manfaat gerakan 

sholat bagi kesehatan tubuh manusia. Semakin sering sholat dengan baik dan 

benar, semakin banyak manfat yang diperoleh untuk kesehatan diri kita 

(Syakirin, 2014). 

 

Beberapa manfaat gerakan sholat menurut Wratsongko (2008)  : 

a. Berdiri tegak dalam sholat 

Wajibnya sholat adalah berdiri bagi yang mampu, mengandung 

hikmah yaitu melatih keseimbangan tubuh dan konsentrasi serta melatih 

ketahanan otot extensor punggung bawah. 

b. Takbiratul ihram  

Takbir dilakukan dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan 

bahu dan dilakukan ketika hendak rukuk dan bangkit dari rukuk.grakan 

tersebut layaknya stretch pada otot bahu dan sekitarnya,  gerakan tersebut 

dapat melancarkan aliran darah sehingga oksigen yang di dapat oleh otak 

cukup dan menjaga keseimbangan. Dan gerakan teresbut juga melatih 

koordinasi. 
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c. Rukuk  

Rukuk yang sempurna ditandai dengan tulang belakang yang lurus 

sehingga bila diletakan segelas air diatas punggung, air tersebut tak akan 

tumpah. Rukuk yang dilakukan dengan tenang dan optimal bermanfaat 

untuk menjaga kesempurnaan posisi serta fungsi tulang belakang (corpus 

vertebra),  gerakan ini melatih ketahanan otot extensor punggung bawah, 

dan merelaksasikan otot bahu ketika posisi tangan bertumpu di lutut serta 

melatih core stability. 

d. I’tidal  

Saat berdiri dari rukuk dengan mengangkat tangan, dapat menjaga 

system saraf kesimbangan tubuh, serta kembali mengaktifkan atau melatih 

ketahan otot extensor punggung bawah. Gerakan ini juga bermanfaaat 

sebagai latihan yang baik untuk organ-organ pencernaan karena didalam 

perut mengalami pijatan dan pelonggaran secara bergantian. 

e. Sujud  

Posisi sujud menungging dengan meletakan kedua tangan di lantai di 

sebelah kanan dan kiri telinga, dengan lutut, ujung kaki dan dahi juga 

menempel diatas lantai berguna memompa getah bening ke bagian leher 

dan ketiak. Gerakan ini juga melatih ketahan otot extensor punggung 

bawah, juga melatih core stability. 

Menurut Prof. Dr. Muhammad Soleh (ahli psikoneuroimunologi), 

gerakan ini mengantarkan manusia pada deratjat setinggi-tingginya. 

Karena dengan melakukan gerakan sujud secara rutin, pembuluh darah di 
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otak terlatih untuk menerima oksigen yang memacu kerja sel-selnya. 

Dengan kata lain sujud yang tuma’ninah dan rutin dapat memicu 

peningkatan kecerdasaan seseorang. 

f. Duduk antara dua sujud dan tasyahud awal (iftirosy) 

Dalam sholat terdapat dua jenis duduk yaitu duduk tasyahud awal 

dan (iftirosy) dan tahiyat akhir (tawru’). Gerakan ini melatih otot perut dan 

punggung bawah. 

 

Pada saat tubuh bertumpu pada pangkal paha yang terhubung dengan 

saraf ischiadicus, posisi ini mengindarkan nyeri pada pangkal paha, selain 

itu gerakan tersebut dapan menjaga kelenturan saraf di bagian paha dalam, 

cekungan lutut (popliteal), sampai jari-jari. Kelenturan ini dapat mencegah 

ganguan pada saraf tersebut. 

g. Duduk tawaru’ (tasyahud akhir) 

Duduk tasyahud akhir atau tawaru’ adalah gerakan yang 

menyebabkan seluruh otot tungkai turut menrenggang kemudian rileks 

kembali, gerakan ini juga dapat bermanfaat untuk kesehatan dan organ seks 

bagi pria dan memberbaiki organ reproduksi pada daerah perineum bagi 

wanita. 

h. Salam  

Gerakan salam dengan berpaling ke kanan dan ke kiri dapat 

membantu menguatkan otot-otot leher dan kepala, dengan merenggangkan 
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otot di sekitar leher aliran darah menjadi lancar dan tubuh terasa segar, 

sendi dan otot terasa lebih kendur atau rileks. 

B. Otot Punggung Bawah 

1. Anatomi dan fungsional 

a. Kolumna vertebralis 

 

Gambar 2. 10 Kolumna vertebralis 

(Sumber : Paulsen,2013) 

 

Secara anatomi kolumna vertebralis terdiri dari 33 ruas tulang yaitu 7 

tulang cervical, 12 ruas tulang thorakalis, 5 ruas tulang lumbalis, 5 sacralis  

dan 4 ruas tulang koksigeus. Struktur kolumna vertebralis ini sangat fleksibel, 

karena columna ini bersegmen-segmen dan tersusun atas vertebra, sendi-sendi, 

dan bahan bantalan fibrocartilage yang disebut discus intervertebralis. discus 

invetervertebralis membentuk kira-kira seperempat panjang columna. 
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Korpus vertebra dihubungkan dengan arkus posterior oleh sepasang 

struktur pilar kokoh yang disebut pedikel. Masing – masing pedikel di sisi 

kanan dan kiri vertebra berhubungan dengan sepasang struktur pipih yang 

melengkung dan menyatu di garis tengah yang disebut lamina. Pertemuan 

antara lamina di sisi kirir dan kanan terdapat suatu penonjolan tulang ke arah 

dorsum yang disebut prosesus spinosus. Pada pertemuan antara pedikel dengan 

lamina di mssing – masing sisi terdapt penonjolan tulang ke arah lateral 

membentuk sepasang procesus transversus. Selanjutnya antar prosesus 

transversus dengan lamina terdapat prosesus artikularis yang membentuk 

sendi facet antara satu vertebra dengan vertebra di proksimalnya. 

Kesinambungan antara pedikel dan lamina di satu sisi dengan sisi lawannya 

membentuk suatu struktur tulang berbentuk cincin. Cincin dari masing – 

masing vertebra tersebut membentuk suatu kanal yang berjalan dari servical 

hingga ke sakral, dan menjadi tempat berjalannya medula spinalis dalam suatu 

selaput duramater (Rahim, 2012). 

b. Vertebralis lumbalis 

Vertrabal lumbal terdiri dari lima dan tiap ruas dipisahkan oleh discus 

intervertebralis, sedangkan os. sacrum juga terdiri dari 5 ruas tetapi ruas S1 

sampai S5 menyatu. Beban pada vertebra lumbalis paling besar dab secara 

anatomis-kinesiologis mempunyai ciri spesifik dan berkaitan dengan hip-

pelvic complex dan lower thorax spine (Canta, 2007).  

Vertebral lumbalis memliki mobilitas yang besar dan sepesifik sehingga 

menuntut konsekuensi stabilitas yang besar dan spesifik pula, yang dibentuk 
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oleh jaringan kontraktil dan nonkontraktil. Stabilitas dan gerakannya 

ditentukan oleh facet, discus, ligament, dan otot disamping korpus itu sendiri. 

Panjang ke 5 corpus vertebra 25% dari total panjang tulang belakan. Menurut 

Canta (2007) setiap vertebra lumbal dapat di bagi 3 set elemenn fungsional 

yaitu : 

 

 

Gambar 2. 11 Vertebra Lumbalis 

(Sumber : Canta, 2007) 

 

1) Elemen anterior (korpus vertebra) 

` merupakan komponen utama dari kolumna vertebra. Bagian ini 

mempertahankan diri dari beban kompresi yang tiba pada kolumna 
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vertebra, bukan saja dari berat badan namun juga dari kontraksi otot-

otot punggung . 

 

2) Elemen posterior (lamina, prosesus artikularis, spinosus dan 

aksesorius) 

Mengatur kekuatan pasif dan aktif yang engenai kolumna 

vertebra dan juga mengontrol gerakannya. 

3) Diskus intervetebralis  

Fungsi utama diskus ini adalah meimashkan antara 2 korpus 

vertebra sedemikian rupa sehingga dapat terjadi pergerakan dan cukup 

kuat untuk menahan beban kompresi kontribusinya sekitar sepertiga 

dari panjang total tulang belakang. Setiap diskus terdiri dari 3 

komponen yaitu nucleus pulposus, annulus fibrosus, dan sepasang 

vertebra endplates 

 

Gambar 2. 12 Discus intervertebralis 

(Sumber : Wahid, 2010) 
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c. Ligamentum  

Ligament menurut Wahid (2010) terdiri dari : 

1. Ligament interspinosus 

Menhubungkan prosesus spinosus yang berdekatan. Hanya dua pertiga 

yang bernar-benar ligamentum, sepertiganya bersatu dengan 

ligamentum supraspinosus. Ligament ini berperan dalam mencegah 

terpisahnya 2 vertebra. 

 

2. Ligamentum supraspinosus 

Berada di garis tengah di bagian dorsal prosesus spinosus, 

dimana ia melekat selain membentuk ligamentum, ia merupakan 

serabut terdineus dari otot punggung dan tidak tampak di bawahh L3. 

 

3. Ligamentum intertranversus  

Merupakan suatu membrane yang membentang antara prosesus 

transversus dan merupakan system fascial yang memisahkan otot-otot 

di bagian ventral dan posterior. 

 

4. Ligamentum iliolumbal 

Mengikat prosesus transversus L5 ke ilium. Pada usia-usia awal 

ia bersifat muscular dan merupakan komponen L5 dari iliokostalis 

lumborum, seiring bertambahnya usia akan mengalami metaplasia 

fibrosa. Ligamentum ini menahan terrluncurnya ke depan, menekuk ke 

lateral dan rotasi aksial vertebra L5 terhadap sacrum. 
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5. Ligamentum flavum 

Ligamentum yang pendek dan tebal, mengikat lamina terhadap 

vertebra yang beerurutan, bersifat elastis. Berperan sedikit dalam 

menahan fleksi lumbal, tetapi tidak membatasi pergerakan, peran 

utamanya sendiri memelihara keutuhan dan permukaan yang mulus 

sepanjang atap kanalis vertebralis. 

 

 

Gambar 2. 13 Ligamn intervertebralis 

(Sumber : Wahid, 2010) 

d. Otot pergerakan  

Pergerakan otot menurut Cael (2010) : 

1) Gerakan fleksi, otot–otot yang bekerja meliputi  m. rectus abdominalis 

dan m. psoas major. Otot–otot ini bekerja secara bilateral. 
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2) Gerakan ekstensi, otot–otot yang bekerja meliputi m.erector spine, m. 

multifidus, m. s emispinalis thoracalis. Otot – otot ini juga bekerja 

secara bilateral. 

3) Gerakan laterofleksi, otot-otot yang bekerja meliputi m. iliocostalis 

thoracis dan m. iliocotalis, m. longisimus thoracis, m. multifidus, m. 

obliqus abdominis dan m. obliqus internus abdominis. 

4) Gerakan rotasi, otot-otot yang bekerja meliputi m. roratores, m. 

multifidus, m. obliqus externus abdominis. Otot-otot ini juga bekerja 

secara unilateral. 

2. Biomekanika 

Discus intervertebralis berperan untuk menstabilkan dan 

mempertahankan satu pola garis lurus vertebra dengan cara menjangkarkan 

antara satu discus dengan discus yang lainnya. Selain itu, diskus intervertebra 

juga berperan dalam penyerapan energi, pendistribusian beban tubuh, dan 

menjaga fleksibilitas vertebra. Struktur diskus terdiri atas cincin luar (anulus 

fibrosus) yang mengelilingi substansi gelatin lunak, yang disebut nukleus 

pulposus. Prosecus transversus merupakan titik penting bagi ligament dan 

otot untuk memulai gerakan vertebra. Titik ini berperan untuk menjaga 

stabilisasi (Hall, 2003). 

Ligament di sekitar vertebra memandu gerakan segmental, 

berkontribusi untuk menjaga stabilitas instrinsik vertebra dengan cara 

membatasi gerakan yang berlebihan. Ada dua sistem utama ligament di 
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vertebra, yaitu sistem intrasegmental dan intersegmental. Sistem 

intrasegmental, yang terdiri dari ligamentum flavum, capsul facet, ligament 

interspinosus dan ligament intertransversus, berfungsi memegang satu 

vertebra secara bersama – masa. Sistem intersegmental tidak hanya 

memegang satu vertebra, tapi juga ligamentum longitudinal anterior dan 

posterior serta supraspinosus (Hall, 2003). 

Gerakan intervetebralis memiliki enam derajat kebebasan yaitu rotasi 

dan translasi sepanjang sumbu inferior – superior, medial – lateral. Dan 

posterior – anterior. Kondisi vertebra akan berubah secara dinamis ketika 

fleksi dan ekstensi (Rahim, 2012). 

 

C. Edurance atau ketahanan otot 

1. Definisi  

Ketahanan otot adalah kemampuan otot untuk mengulangi kontraksi dalam 

jumlah tertentu. Ketahanan otot sendiri dipengaruhi oleh sistim energy yang 

digunakan oleh otot tersebut. Secara umum serabut otot terbagi atas serabut otot 

cepat dan serabut otot lambat. Kedua serabut otot tersebut dikenal dengan nama 

slow twitch muscle dan fast twicht muscle. Pada otot tipe slow twicht (tipe 1) 

ketahana terhadap kelelahan tinggi sehingga otot tersebut memiliki daya tahan 

yang lebih baik. Sedang otot tipe fast twicht muscle (tipe 2) memiliki ketahanan 

terhadap kelelahan rendah sehingga relative lebih lemah (Indra, 2014)  

2. Faktor yang mempengaruhi ketahanan otot  
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Berikut adalah beberapa factor yang mempengaruhi ketahanan otot yaitu 

keturunan atau genetic,  usia, jenis kelamin, aktivitas fisik dan asupan gizi 

(WHO,2010) 

a. Keturunan atau genentik  

Keturnan dan genetic merupakan sifat-sifat spesifik yang ada dalam 

tubuh seseorang sejak lahir. Sifat-sifat ini terutama berpangaruh pada 

komposisi serabut otot dan komposisi tubuh. Keadaan ini tidak dapat 

diubah (permaesih, 2000) 

b. Usia 

Pada kekuataan otot semakin bertambah usia semakin rendah 

kekuatan otot begitu juga dengan ketahanan otot hal ini di tandai dengan 

penurunan otot kaki sekitar 60% dari usia 20-30 tahun dan penurunan otot 

lengan dari usia 30-80 tahun. Penurunan ini disesbabkan oleh penurunan 

massa otot pada usia lanjut (Astrand,1986). 

c. Jenis kelamin  

Sebelum pubertas baik laki-laki dan perempuan tidak menunjukan 

adanya perbedaan pada kekuatan maksimal aeorobik (Astrand, 1986). 

Sama halnya dengan kebugaran yang berhubungan dengan kardiovaskular, 

setelah usia pubertas nilai pada wanita lebih rendah 15-25% daripada pria. 

Perbedaan tersebut disebabkan oleh addanya perbedaan maximal mucular 

power yang berhubungan dengan luas permukaan tubuh, komposisi tubuh, 

kekuatan otot, ketahanan otot, kapasitas paru dan lain sebagainya 

(Permaesih,2000). 
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d. Aktivitas fisik 

Aktivitas fisik didefinisikan sebagai setiap gerakan tubuh yang 

diproduksi oleh kontraksi oto. Aktivitas fisik dapat dikatagorikan oelh 

beberapa variable, yang meliputi tiper dan intensitasnya (Kieman dan 

Haskel, 2000). 

Aktivitas fisik adalah meliputi bermain, olahraga, berjalan jauuh, lari 

dan latihan rutina (WHO,2010). Dan secara garis besar aktivitas fisik yang 

dianjurkan agar dapat memperbaiki kebugaran kardiorespirasi, kekuatan 

otot dan ketahanan otot, kesehatan tulang serta metabolism tubuh. 

Aktivitas fisik lebih dari satu jam dan sebagian besar dari aktivitas fisik 

yang dilakukan adalah aeerobik yang berfungsi menguatkan tulang dan 

otot paling sedikit 3 kali pengulangan dalam seminggu (WHO,2010). 

e. Asupan gizi 

Ketersediaan zat gizi seperti karbohidrat, protein dan lemak 

berpengaruh terhadap kebugaran tubuh karena ketiga zat gizi tersebut 

menyediakan energy yang di butuhkan dalam beraktivitas agar tidak 

mudah kelelahan. Tinggi karbohidrat meningkatkan kapasitas ketahanan 

khususnya karbohidrat sederhana karena memproduksi konsentrasi 

glikogen otot selama prosedur loading karbohidrat sehingga mencegah 

atau mengurangi kelelahan akibat latihan panjang, selain karbohdra itu 

karbohidrat meningkatkan kontribusi asam lemak, sebelum latihan 

panjang untuk metabolissme otot. Peninngkatan metabolism lemat dapat 
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mengganti glikogen dan memperbaiki kapasitas ketahanan otot (Wiliams, 

1989). 

3. Pengukuran ketahanan otot 

Pengukuran ketahanan otot dapat di ukur dengan biering-sorensen tes 

untuk mengevaluasi daya tahan isometric otot pinggul dan otot extensor 

belakang. Biering-sorensen test juga dapat di gunakan untuk membantu 

prediksi kejadian  dan kejadian nyeri punggung pada pasien (Duysens, dkk, 

2006). 

 Tes biering menurut Duysens, dkk (2006)dapat diakukan dengan cara  

a. Pasien bebaring tengkurap di tepi bed bagian atas dengan posisi  

puncak iliaka sejajar dengan tepi bed. 

b. Tubuh bagian bawah ditetapkan ke bed dengan tali di sekitar 

panggul, lutut dan pergelangan kaki. Dengan lengan terlipat di 

dada, pasien mempertahankan tubuh secara isometric pada bagian 

atas dalam posisi horizontal dan waktu dicatat 

c. Pada pasien yang tidak mengalami kesulitan dalam posisi ini maka 

tes di hentikan setelah 240s 

d. Biering-sorensen tes melaporkan bahwa waktu penahanan posisi 

kurang dari 176 detik diprediksi beresiko nyeri punggung bawah 

dan ketahan otot extensor kurang baik, sedangkan pada pria 

dengan ketahanan 198 detik diprediksi tidak beresiko nyeri 

punggung. 
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Tabel 2. 1 Sorensen Test 

   (Duysens, dkk, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori  Pria  Wanita  

Sehat 198s 197s 

Resiko nyeri punggungbawah 176s 210s 

Nyeri punggung bawah 163s 177s 

Gambar 2. 14 Posisi Biering-Sorensen tes 

(Sumber : Kankaanpaa,BM dkk, 1998)  
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D. Mahasiswa  

1. Definisi Mahasiswa 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.12 tahun 2012 

tentang pendidikan tinggi, mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang 

pendidikan tinggi sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran 

sendiridalam mengembangkan potensi diri di perguruan tinggi untuk 

menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi dan/atau professional. Mahasiswa 

sebagaimana dimaksud sebelum secara aktif mengembangkan potensinya 

dengan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaa, 

pengembangan, dan pengalaman suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau  

teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau 

professional yang berbudaya. Mahasiswa memiliki kebebasan akademik 

dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab 

sesuai dengan budaya akademik (Bella, 2018) 

 

Seorang mahasiswa dikategorikan pada tahap perkembangan dengan 

rentan usia 18-25 tahun. Termasuk golongan masa remaja akhir sampai 

dewasa awal, dilihat dari segi perkembangan. Tugas perkembangan pada 

usia mahasiswa ini adalah pemantapan pendirian hidup (Yusuf, 2012) 

2. Mahasiswa Fisioterapi UMM 

    Program study fisioterapi UMM terdiri dari 4 angkatan dengan 

jumlah lebih dari 400 mahasiswa, dengan jumlah rata-rata pada masing-
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masig angkatan adalah 100 mahasiswa. Program studi fisioterapi memiliki 

4 kelas, 5 laboratorium, dan 1 aula yang dapat digunakan sebagai ruang 

pembelajaran baik teori ataupun praktik.  

Mahasiswa fisioterapi mendapat 2 jenis pembelajaran yaitu teori dan 

praktik yang mana pembelajaran teori dilakukan di dalam kelas dengan 

posisi duduk pada kursi, sedang pembelaran praktik dilakukan 

dilaboratorium dengan posisi duduk tanpa kursi. 


