
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang     

Manusia merupakan mahluk dengan keberagaman. Keberagaman 

ini terkait dengan jasmani, sosial serta rohani. Secara jasmani, terdapat 

manusia dengan kesempurnaan fisik serta ada yang memiliki kecacatan. 

Sedangkan secara sosial, manusia ada yang kaya raya tetapi ada juga yang 

miskin, kemudian secara rohani, manusia ada yang memiliki sifat saleh 

serta jujur tetapi ada juga yang memiliki sifat sebaliknya (Giriwijoyo, 

2007). Manusia memiliki banyak cara untuk menjaga kestabilan dirinya. 

Salah satunya untuk menjaga kesehatan jasmani, manusia dapat 

melakukannya dengan cara olahraga. Pilihan cabang olahraga kini 

sangatlah banyak, diantaranya permainan bola basket. Permainan bola 

basket pertama kali diciptakan pada abad ke-19 oleh Dr, James Naismith 

dan kemudian berkembang dengan pesat. 

Menurut Oliver (2007) dan Prasetyo (2013) bahwa permainan bola 

basket ialah permainan tim yang dimainkan oleh 5 orang dalam satu tim. 

Permainan bola basket memiliki tujuan untuk memasukkan bola kedalam 

ring lawan sebanyak mungkin dan mencegah lawan memasukkan bola ke 

dalam ring tim. Olahraga bola basket memiliki 4 teknik dasar, yaitu 

passing, dribbling, lay up dan shooting. Keempat dasar teknik bola basket 

tersebut, dapat dilakukan dengan baik maka potensi atau peluang suatu 

permainan bola basket dapat berjalan dengan semestinya. 
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Setiap permainan olahraga membutuhkan kualitas pemain yang 

berkualitas atau baik untuk memenangkan pertandiangannya. Kualitas 

permainan yang baik, dapat diukur melalui tingkat performanya. Untuk 

meningkatkan performa pemain, pemain harus memiliki speed, power, 

agility dan endurance yang baik (Faridah, 2015). Speed merupakan 

keahlian untuk melakukan gerakan berkesinambungan dalam bentuk 

gerakan yang sama dan dalam kurun waktu yang singkat. Power ialah 

keahlian dalam menggunakan otot untuk menerima beban sewaktu 

digunakan. Agility adalah keahlian dalam mengganti arah gerak tanpa 

kehilangan keseimbangan dan dilakukan secara cepat. Sedangkan 

endurance merupakan keahlian dalam menggunakan sistem jantung, paru-

paru dan peredaran darahnya bekerja dengan efektif efisien untuk 

menjalankan kerja secara terus menerus. 

Dalam dunia olahraga, keseimbangan menjadi hal yang cukup 

penting. Tetapi, sebagian besar orang atau pemaian kurang memperhatikan 

hal tersebut. Keseimbangan sendiri didefinisikan oleh Jazi (2014) sebagai 

keahlian mempertahankan posisi tubuh secara tepat pada saat diam 

maupun berdiri (static balance) atau ketika saat melakukan gerakan 

(dynamic balance). Jadi keseimbangan ini merupakan kemampuan tubuh 

untuk memelihara pusat massa tubuh dengan batasan kemapanan tulang 

belakang. Keseimbangan memiliki andil penting dalam memulai sampai 

menyelesaikan aktivitas secara fungsional dalam kehidupan sehari-hari 

(Grosse, 2013). 
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Keseimbangan atau balance memiliki dua jenis, yakni 

keseimbangan dinamis dan keseimbangan statis. Keseimbangan secara 

dinamis dan secara statis membutukan integrase visual, vestibular dan 

input propioseptif untuk menghasilkan respon eferen untuk memantau 

kondisi fisik terhadap perubahan kondisi secara ekternal maupun intenal 

(Karadenizli, 2014). Keseimbangan secara dinamins menjadi lebih 

menantang dikarenakan membutuhkan keahlian untuk menjaga balance 

selama proses transisi dari dinamis menjadi keadaan statis. 

Keseimbangan tidak bergitu saja dapat diraih. Keseimbangan 

memerlukan sebuah latihan. Latihan dapat merubah kondisi fisik, mental 

serta teknik seseorang. Lebih detailnya, latihan didefinisikan oleh 

Roesdiyanto dan Budiwanto (2008) sebagai kegiatan yang bersifat 

sistematis yang dilakukan dalam kurun waktu yang tidak sebentar, 

perorangan, melalui proses yang bertahap serta membentuk manusia 

secara fisiologis dan psikologisnya untuk memenuhi tuntutan tugasnya. 

Jadi, latihan dengan kata lain yakni kegiatan yang harus dilakukan secara 

bertahap dengan jangka waktu yang cenderung lama, dilakukan oleh 

perorangan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja secara 

fisiologis dan psikis untuk memenuhi prestasi yang harus dicapai. Secara 

tidak langsung, latihan memiliki fungsi untuk mempersiapkan individu 

secara fisik, teknik serta mental untuk mencapai prestasi dalam suatu 

cabang olahraga. 

Menggunakan latihan core stability, menjadi salah satu komponen 

latihan fisik untuk mendapatkan keseimbangan. Menurut Paul Gambell 
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(2010) dalam literature kedokteran dijelaskan dalam kenyataannya core 

stability sebagai control motoric dan kapasitas otot dalam lumbo-pelvic-

hip complex, serta proximal ekstremitas bawah selain dari semua otot 

berhubungan. Terdapat beberapa macam latihan core stability dinamis, 

satu diantaranya yakni Side Lying Hip Adduction. Side Lying Hip 

Adduction ialah latihan untuk meningkatkan kekuatan otot core. Latihan 

ini membutuhkan posisi tubuh stabil pada posisi miring dan posisi kaki 

atas disilangkan kedepan, selanjutnya kaki lain diangkat dan ditahan 

namun tetap menjaga posisi tubuh stabil. Latihan Side Lying Hip 

Adduction menjadi salah satu latihan yang akan berdampak secara 

signifikan untuk meningkatkan keseimbangan dinamis (Januarshah, 2016).  

Pentingnya latihan Core Stability Dinamis Side Lying Hip 

Adduction terhadap keseimbangan menjadi perhatian tersendiri bagi 

peneliti untuk melakukan penelitian terhadap tim Basket SMAN 1 

Gambiran. Tim Basket SMAN 1 Gambiran telah meraih beberapa prestasi, 

diantaranya juara 2 tingkat kabupaten dalam HARJABA Cup 2016 dan 

HARJABA Cup 2017. Pada tahun berikutnya, SMAN 1 Gambiran tidak 

lagi meraih juara baik ditingkat nasional maupun kabupaten. Komposisi 

yang digunakan tim Basket SMAN 1 Gambiran berbeda setiap tahunnya, 

pada tahun 2018 tim Baket SMAN 1 Gambiran beranggotakan 43 pemain. 

Dengan tidaknya meraih prestasi pada tahun 2018, menjadi alasan peneliti 

untuk melakukan penelitian terhadap tim Basket SMAN 1 Gambiran. 

Faktor tidak meraih kembali juara atau prestasi, disebabkan oleh faktor 

pemain. Pemain Basket SMAN 1 Gambiran secara umum masih memiliki 
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kekurangan mengenai latihan dalam bidang keseimbangan atau balance, 

oleh sebab itu dibutuhkan latihan khusus untuk meningkatkannya. Melalui 

uraian diatas, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai “Pengaruh 

Pemberian Latihan Core Stability Dinamis Lying Hip Adduction Terhadap 

Peningkatan Balance” yang nantinya akan dilaksanakan oleh siswa yang 

tergabung dalam Tim Basket SMAN 1 Gambiran.  

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh pemberian latihan core stability side lying hip 

adduction terhadap peningkatan balance pada tim basket SMAN 1 

Gambiran? 

C. Tujuan Penelitian 

 Mengetahui pengaruh pemberian latihan core stability side lying 

hip adduction untuk peningkatan balance pada tim basket SMAN 1 

Gambiran Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi balance para pemain basket SMAN 1 Gambiran 

sebelum diberikan latihan core stability menggunakan teknik side 

lying hip adduction. 

b. Mengidentifikasi balance pemain basket SMAN 1 Gambiran 

setelah diberikan latihan core stability menggunakan teknik side 

lying hip adduction. 

c. Menganalisa perbandingan antara sebelum dan setelah 

diberikannya latihan latihan core stability menggunakan tehnik side 

lying hip adduction Pada pemain basket SMAN 1 Gambiran. 
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D. Manfaat Penelitian    

1. Bagi Pengembangan Sains Atau Ilmu Pengetahuan 

a. Menambah pengetahuan bagi fisioterapi sehubungan dengan 

manfaat latihan core stability side lying hip adduction untuk 

meningkatkan balance pemain basket. 

b. Melihat efek sebelum diberikan latihan core stability side lying hip 

adduction. 

c. Melihat efek setelah diberikan latihan core stability side lying hip 

adduction untuk mrningkatkan balance pemain basket.   

2.  Bagi Institusi dan Lembaga Pelayanan 

a. Sebagai sumbangsih referensi tentang intervensi fisioterapi dalam 

pemberian satu latihan core stability side lying hip adduction 

terhadap peningkatan balance atau keseimbangan pada atlet basket. 

b. Sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan tentang fisioterapi dalam 

memberikan suatu pelayanan yang baik serta maksimal. 

3. Bagi Institusi dan Lembaga Pendidikan 

a. Sebagai sumbangsih dalam peningkatan layanan fisioterapi. 

b. Sebagai bahan perbandingan atau masukan untuk para peniliti yang 

melakukan penelitian sejenis. 

4. Bagi Peneliti 

a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memiliki sumbangsih 

lebih lanjut dalam mendalami manfaat pemberian latihan core 

stability side lying hip adduction terhadap peningkatan balance 

atau keseimbangan pada atlet basket. 
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b. Sebagai hasil dari penerapan ilmu fisioterapi yang didapat selama 

masa perkuliahan di jurusan fisioterapi. 

5. Bagi Tim Basket 

a. Sebagai sumbangsih ilmu tentang latihan core stability side lying 

hip adduction kepada para atlet basket. 

b. Sebagai saran mengenai pentingnya latihan core stability side lying 

hip adduction untuk mendukung latihan fisik dalam proses 

peningkatan balance serta prestasi para atlet basket. 

6. Bagi Peserta Penelitian 

a. Sebagai motivasi peningkatan prestasi serta penambahan ilmu 

dalam bidang olahraga basket. 

b. Sebagai salah satu sumbangsih memperbaiki diri dalam bermain 

olahraga basket. 

E. Keaslian Penelitian     

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian     

N 

O 

M 

O 

R 

Nama dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Variable 

dalam 

Penelitian 

Instru

men 

peneliti

an 

Hasil dari 

penelitian 

Perbedaan 

dengan yang 

akan 

dilakukan 

peneliti 

1 Januarshah 

Zulfikar 

(2016) 

Pengaruh 

Latihan Core 

Stability 

Statis (dan 

Variable 

Bebas: Core 

(Side Lying 

Hip 

Statis 

stork 

stand  

Adanya 

peningkatan 

keseimbangan 

yang 

Penelitian ini 

menggunakan 

dua jenis 

latiahan yaitu 
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Core Stability 

Dinamis 

(Side Lying 

Hip 

Adduction 

Terhadap 

Keseimbanga

n 

Adduction 

dan ob;ique 

crunch  

Variable 

kontrol : 

peningkatan 

keseimbang

an  

signifikan 

menggunakan 

tehnik plank 

dari pada 

teknik yang 

lainnya 

keseimbangan 

statis dan 

dinamis 

sedangkan 

peneliti hanya 

menggunakan 

keseimbangan 

dinamis 

2 Lung-Ching 

Liang, Yen-

Ting Wang 

and Alex 

J.Y. Lee 

(2016) 

The Effects 

of Core 

Stability 

Training On 

Dynamic 

Balance in 

Health 

Young 

Students 

Variable 

bebas: Core 

Stability 

Training 

(CST) 

Variable 

kontrol: 

Peningkatan 

keseimbang

an 

 

 

Star 

Excursi

on 

Balanc

e Test 

(SEBT) 

Adanya 

peningkatan 

keseimbangan 

yang 

signifikan  

Penelitian ini 

menggunakan 

banyak 

gerakan core 

stability 

training 

sedangkan 

peneliti hanya 

menggunakan 

satu macam 

gerakan core 

stability 

training 

3 Maitri Modi 

and Geeta 

Bhatt  

The Effect of 

Core Stability 

Training on 

Variable 

bebas: core 

stability 

Star 

Excursi

on 

Adanya 

peningkatan 

keseimbangan 

Penelitian ini 

juga meneliti 

tentang 
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(2017)  Dynamic 

Balance and 

Lower 

Extremity 

Performance 

in Young 

Asymtomatic 

Individual 

training on 

dynamic 

balance and 

lower 

extremity 

 

Variable 

kontrol: 

young 

asymtomati

c 

individuals 

Balanc

e Test 

(SEBT) 

dan kelincahan 

pada sampel 

keseimbangan 

dan kelincahan 

sedangkan 

peneliti hanya 

meneliti 

tentang 

keseimbangan 

4 Amira A.A. 

Abdallah 

and Amir 

A. Beltagi 

(2009) 

Effect of 

Core Stability 

Exercises on 

Trunk 

Muscle 

Balance in 

Healthy 

Adult 

Individuals 

Variable 

bebas: Core 

Stability 

Exercises 

on Trunk 

Muscle 

Balance 

 

Variable 

kontrol: 

Healthy 

Adult 

Biodex 

Medica

l 

System 

Adanya 

peningkatan 

kekuatan serta 

flexibilitas 

pada trunk 

Penelitian ini 

lebih terfokus 

pada kekuatan 

dan kelenturan 

pada daerah 

trunk 

sedangkan 

peneliti lebih 

terfokus pada 

peningkatan 

keseimbangan 

tubuh. 
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Individuals 

5 Dedi 

Susanto 

(2014) 

Pengaruh 

Core Stability 

Terhadap 

Peningkatan 

Keseimbanga

n Dinamik 

Pada 

Resimen 

Mahasiswa 

Unversitas 

Muhammadi

yah Surakarta 

Variable 

bebas: core 

stability 

 

Variable 

kontrol: 

Peningkatan 

Keseimbang

an Dinamik 

Star 

Excursi

on 

Balanc

e Test 

(SEBT) 

Terdapat 

pengaruh core 

stability 

exercise 

terhadap 

peningkatan 

keseimbangan  

Penelitian ini 

menggunakan 

3 macam 

latihan yaitu 

plank, oblique 

plank dan 

stativ leg anfd 

back 

sedangkan 

peneliti 

menggunakan 

satu latihan 

yaitu Side 

Lying Hip 

Adduction 

6 Hassan 

Sadeghi, 

Ardalan 

Shariat, 

Enayatollah 

Asadmanes

h, Maryam 

Mosavat 

The Effect of 

Core Stability 

Exercise on 

the Dynamic 

Balance of 

Volleyball 

Players 

Variable 

bebas: Core 

Stability 

Exercise  

 

Variable 

kontrol: 

Dynamic 

Star 

Excursi

on 

Balanc

e Test 

(SEBT) 

Adanya 

peningkatan 

balance 

dinamis pada 

pemain volly 

Penelitian ini 

mengambil 

subjek atlit 

volley 

sedangkan 

peneliti 

menggunakan 

atlit basket 
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(2013) Balance of 

Volleyball 

Players 

sebagai subjek 

 

 


