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BAB I

PENDAHULUAN

I.1.  Latar Belakang

Prestasi olahraga menjadi sebuah kebanggaan bagi setiap daerah, induk 

organisasi olahraga, pengurus cabang olahraga dan atlet. Kewajiban untuk 

memberikan kontribusi terhadap prestasi olahraga nasional selayaknya menjadi 

tanggung jawab kita bersama. Olahraga adalah sebagai bagian dari alat pembentuk 

karakter bangsa yang harus diperjuangkan. Upaya untuk memaksimalkan segenap 

potensi bangsa ini melalui peningkatan sumber daya manusia dan pemanfaatan 

sumber daya alam harus terus di tingkatkan.

Taekwondo merupakan salah satu ilmu bela diri nasional masyarakat Korea, 

dan yang paling banyak di pelajari dan digunakan oleh masyarakat dunia. Di Jakarta 

ada salah satu club taekwondo yang bernama J-TKD yang bernaungan di bawah 

Forever Club. Dalam club ini harus memiliki struktur organisasi dipimpin oleh 

Sabeum Nim Ferdiansyah (DAN V KUKKIWON) sebagai ketua club forever dan 

sebagai penguji serta wasit bidang pertandingan. Saya sendiri bernama Aji (DAN II 

KUKKIWON) sebagai ketua sekaligus peltih unit J-TKD Club. Tae artinya 

melumpuhkan lawan dengan menggunakan kaki atau tendangan. Kwon artinya 

gerakan menyerang lawan dengan tangan, meninju, menangkis dan memukul. Do 

artinya seni atau metode yang berjalan. Sehingga secara harfiah Taekwondo 

merupakan ilmu mempelajari serangan dengan menggunakan kaki dan tangan untuk 

menendang, menangkis dan memukul lawan.

Dalam bela diri Taekwondo ada tiga kejuaraan yang dipertandingkan di seluruh 

dunia, Yang pertama adalah Poomsee atau rangkaian jurus adalah rangkaian teknik 

gerakan dasar serangan dan pertahanan diri.Yang ke dua adalah Kyukpa atau teknik 

pemecahan benda keras adalah latihan teknik dengan memakai sasaran atau obyek 

benba mati, untuk mengukur kemampuan dan ketepatan tekniknya. Yang ke tiga 

Kyoruki atau pertarungan adalah latihan yang mengaplikasikan teknik gerakan dasar 
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atau poomse, dimana dua orang yang bertarung saling mempraktekan teknik serangan 

dan teknik pertahanan diri. Ketiga kejuaraan itu sangat memerlukan teknik tendangan 

yang baik agar dapat menghasilkan suatu point tendangan yang maksimal dan dapat 

memenangkan kejuaraan tersebut. Salah satu teknik tendangan yang sering 

dipergunakan adalah Ap Chagi. 

Untuk meningkatkan prestasi, latihan haruslah berpedoman pada teori serta 

prispip-prinsip latihan yang benar, sehingga tidak terjadi mal prektek dalam latihan. 

Latihan adalah suatu proses yang sistematis yang dilakukan secara berulang-ulang 

dengan semakin hari menambah jumlah beban latihan. Sistematis adalah sesuatu yang 

terencana, terjadwal, berpola dengan system tertentu, metodis, dari mudah ke sukar, 

dari sederhana ke yang kompleks, dari lambat ke yang lebih cepat dan sebagainya. 

Berulang-ulang mempunyai tujuan agar gerakan-gerakan yang semula sukar 

dilakukan menjadi lebih mudah, otomatis dan reflektif pelaksanaannya, sehingga 

lebih menghemat energi.

Tujuan dari beban latihan ditambah adalah untuk memberikan pembebanan 

yang lebih berat, dari pada yang mampu dilakukan oleh atlet yang dilakukan secara 

bertahap, progresif, serta diselingi dengan priode-priode pemulihan. Prinsip beban 

berlebih maksudnya yaitu bahwa pembebanan dalam latihan harus lebih berat 

dibandingkan aktivitas fisik sehari-hari. (Djoko, 2004)

Pembebanan harus terus ditingkatkan secara bertahap sehingga mampu 

memberikan pembebanan pada fungsi tubuh. Back exercise salah satu bentuk latihan 

yang bertujuan mengurangi nyeri punggung bawah. Caranya adalah dengan 

penguatan (strengthening) otot-otot abdomen dan gluteus maksimus, serta mengulur 

(stretching) otot-otot ekstensor punggung. Bentuk latihannya berupa fleksi 

lumbosakral. Untuk dapat diaplikasikan dengan tepat, maka syaratnya adalah : (1) 

latihan teratur dan (2) tidak melebihi batas nyeri. Latihan harus memenuhi prinsip-

prinsip yang menjadi pedoman untuk meningkatkan prestasi. Dalam olahraga prestasi 

banyak hal yang harus diperhatikan dan dipahami oleh setiap pelatih. Hal ini tentunya 

terkait dengan tugas dan fungsi (peran) seorang fisioterapi. Seperti yang tercantum 

dalam Per.Men.Kes/No.80/menkes/sk/III/2013 :“fisioterapi adalah bentuk pelayanan 
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kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk 

mengembangkan,memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi sepanjang rentan

kehidupan dan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, 

peralatan (fisik, terapeutis dan mekanis ), pelatihan fungsi dan komunikasi”.

Tujuan yang ingin dicapai profesi kesehatan khususnya fisioterapi adalah 

peningkatan gerak fungsional agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas secara 

optimal akibat gangguan yang di timbulkan oleh lingkar perut seperti gangguan 

tulang belakang yang berakibat terjadinya perubahan postur serta spasme otot. Oleh 

karena itu fisioterapi sebagai tenaga kesehatan harus mempunyai keterampilan dan 

kemampuan guna memaksimalkan fungsi gerak yang sehubungan dengan peran 

fisioterapi yaitu mengembangkan ( promotif ), mencegah ( preventif ), mengobati ( 

kuratif ), dan mengembalikan ( rehabilitative ) terhadap gerakan dan fungsi 

seseorang. Hal ini menandakan bahwa peran fisioterapi ini menyeluruh, yang artinya 

tidak hanya berperan pada orang sakit tetapi juga pada orang yang sehat. 

Peran Fisioterapi adalah untuk melatih power tendangan dengan menstabilkan 

otot-otot stabilitator tubuh dan memberikan penguatan otot-otot tungkai sehingga 

mampu menghasilkan power tendangan atlet yang maksimal. Sesuai dengan judul 

penulis yang membahas mengenai Latihan Peeningkatan Core Stabillity untuk 

Menambah Power Teknik Tendangan Ap Chagi pada Atlet Taekwondo J-TKD Club.

I.2.  Rumusan Masalah

Seberapa besar peningkatan power tendangan Ap Chagi pada Klien Taekwondo 

setelah diberikan latihan core stabillity

I.3. Tujuan Penulisan

Mengetahui seberapa besar manfaat latihan core stabillity untuk meningkatkan

power tendangan Ap Chagi pada Klien Taekwondo.
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I.4. Pembatasan Masalah

Penulis hanya membatasi masalah pada Core Stabillity untuk Menambah Power

Teknik Tendangan Ap Chagi pada Atlet Taekwondo J-TKD Club. 

I.5. Terminologi Istilah

Core stability secara definisi adalah kemampuan untuk mengontrol posisi dan 

gerakan batang badan melalui panggul dan kaki untuk memungkinkan produksi 

optimal, transfer dan control kekuatan dan gerakan ke segmen terminal dalam 

aktifitas rantai kinetic terintegrasi (Kibler, 2006). 

a. Strengthening excercise adalah suatu latihan penguatan otot – otot yang 

berfungsi menambah kekuatan otot sehingga otot dapat bekerja secara 

maksimal. 

b. Taekwondo adalah seni beladiri yang menggunakan kaki dan tangan sebagai 

senjata beladiri untuk menaklukan lawannya.

c. Ap Chagi adalah : tendangan dengan mendorong ke arah depan dengan 

menggunakan bagian ujung  kaki atau tumit (up chuk).

Jadi Core Stabillity Excercise memperkuat otot-otot stabilitas tubuh dan

memperkuat otot-otot Fleksor Hip,Ekstensor Knee yang berfungsi melakukan teknik 

tendangan Ap Chagi, sehingga mampu menambah power teknik tendangan Ap Chagi 

pada atlet taekwondo.
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