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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penerapan ilmu kedokteran pada olahraga dan aktivitas fisik 

umumnya, bertujuan untuk memperoleh keuntungan segi preventif dan 

kemungkinan terapoetis dari berolahraga untuk mempertahankan keadaan 

sehat dan menghindari setiap keadaan yang berhubungan dengan kelebihan 

atau kekurangan latihan fisik (Karhiwikarta, 1983). Pada saat berolahraga 

terjadi kerjasama berbagai otot tubuh yang ditandai dengan perubahan 

kekuatan otot, kelenturan otot, kecepatan reaksi, ketangkasan, koordinasi 

gerakan dan daya tahan sistim kardiorespirasi (Russel, 1998). Pada 

dasarnya, ada dua macam ketahanan kardiorespirasi, yaitu aerobik dan 

anaerobik, ketahanan anaerobik digunakan untuk melakukan gerakan-

gerakan eksplosif yang membutuhkan ledakan energi, sedangkan untuk 

permainan secara umum dan untuk waktu pemulihan, ketahanan aerobiklah 

yang diperlukan (Thomas, 1998). 

 Olah raga sepak bola termasuk jenis olah raga aerob – anaerob silih 

berganti. Latihan yang dijalankan oleh pemain sepak bola bertujuan 

meningkatkan sistim kardio respirasi. Pengukuran ketahanan kardiorespirasi 

untuk kapasitas aerobik dapat dilakukan dengan cara mengukur konsumsi 

oksigen maksimal (VO2 maks) (Astrand, 1986). VO2 maks adalah jumlah 

maksimal oksigen yang dapat dikonsumsi selama aktivitas fisik yang intens 

sampai akhirnya terjadi kelelahan. Nilai VO2 maks bergantung pada 
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keadaan kardiovaskular, respirasi, hematologi, dan kemampuan oksidatif 

otot. Pengukuran nilai VO2 maks ini dapat digunakan untuk menganalisis 

efek dari suatu program latihan fisik (Astorin, 2000. Rodrigues, 2006).  

 Pada permainan sepak bola terdapat berbagai posisi pemain yang 

terbagi menjadi penyerang (striker), pemain tengah (gelandang), pemain 

belakang (back) maupun penjaga gawang (kiper). Jenis dan macam 

latihannya pun berbeda-beda sesuai dengan posisi pemain. Sehingga setiap 

pemain  sepak bola sesuai dengan posisi di lapangan kemungkinan akan 

mempunyai derajat kesegaran jasmani yang berbeda. Pada posisi kiper lebih 

ditekankan latihan teknik pada reflek menangkap bola, menendang bola dan 

konsentrasi dimana ketahanan anaerobik yang lebih menonjol. Pada pemain 

posisi belakang porsi latihan lebih ditekankan pada ketahanan fisik  dalam 

menjaga pertahanan maka ketahanan aerobik lebih menonjol. Pada pemain 

tengah mirip dengan pemain belakang dengan ketahanan aerobiklah yang 

menonjol porsi latihan fisik yang di tekankan, karena pemain tengah 

bertugas membantu bertahan dan saat menyerang sehinga harus terus berlari 

selama pertandingan. Dan pada posisi penyerang latihan di tekankan pada 

sprint dan melakukan tendangan bola yang keras sehinga ketahanan 

anaerobik yang menonjol. 

 Pemain sepak bola yang menjadi atlit sepak bola selalu mempunyai 

klub yang ikut dalam sebuah kompetisi. Di Indonesia terdapat liga Indonesia 

yang merupakan ajang kompetisi klub sepak bola, yang terbagi menjadi 

beberapa divisi. Sebuah klub yang ikut berkompetisi di liga Indonesia di 

batasi jumlah pemain yg di daftarkan mengikuti kompetisi dengan jumlah 
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maksimal 25 pemain. Dengan melihat jenis latihan yang berbeda yang 

menyebabkan pemain kiper dan penyerang memiliki ketahanan anaerobik 

yang menonjol sedangkan pada pemain belakang dan pemain tengah 

ketahanan aerobiklah yang lebih menonjol, maka akan dipilih untuk 

membandingkan pemain belakang dengan kiper untuk mengetahui 

perbedaan VO2 maks.  

 Pada Persatuan Sepak Bola Seluruh Tulungagung (PERSETA) 

yang merupakan klub sepak bola semi profesional milik pemerintah daerah 

kabupaten Tulungagung yang tengah berkompetisi di divisi 1 liga Indonesia. 

Dalam usahanya untuk memperbaiki prestasi klub PERSETA memiliki 

fasilitas-fasilitas yang memadai bagi pemainnya untuk melakukan setiap 

latihan. Saat ini PERSETA sedang mengadakan training center yang 

dilaksanakan pada tanggal 7 juli sampai dengan 7 agustus 2010 untuk 

menghadapi bergulirnya play off dan liga Indonesia musim kompetisi 2010. 

Sehinga di pilihnya pemain PERSETA yang sedang menjalani training 

center sebagai objek penelitian di harapkan akan mendapat hasil maksimal 

kondisi kesegaran jasmani pada pemain sepak bola. Dengan mengetahui 

kadar VO2 maks akan sangat berguna untuk klub sepak bola dalam memilih 

pemain yang memiliki kondisi fisik bagus. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukanlah penelitian untuk 

mengetahui perbedaan kesegaran jasmani antara pemain kiper dengan 

pemain belakang pada pemain PERSETA berdasarkan VO2  maks. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

Adakah perbedaan kesegaran jasmani pemain kiper dengan pemain 

belakang pada Persatuan Sepak bola Seluruh Tulungagung berdasarkan VO2 

maks ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum  

  Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan 

kesegaran jasmani pemain kiper dengan pemain belakang pada Persatuan 

Sepak bola Seluruh Tulungagung berdasarkan VO2 maks. 

1.3.2  Tujuan Khusus 

1. Mengetahui jenis latihan pemain kiper pada PERSETA. 

2. Mengetahui jenis latihan pemain belakang pada PERSETA. 

3. Mengetahui kadar VO2 maks pemain kiper pada PERSETA.  

4. Mengetahui kadar VO2 maks pemain belakang pada PERSETA 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Bagi PERSETA 

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan PERSETA dapat lebih efektif 

dalam memfokuskan jenis latihan yang sesuai dengan kebutuhan masing 

– masing pemain sesuai dengan posisinya. 

2. Sebagai hasil evaluasi yang harapannya nanti dapat digunakan untuk 
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peningkatan standart kualitas pemain. 

 Bagi Tenaga Kesehatan 

1. Sebagai masukan bagi petugas kesehatan, untuk menentukan derajat 

kesegaran jasmani pada pemain bola. 

 Bagi Akademis  

1. Sebagai bahan kajian bagi pengembangan ilmu kedokteran terutama 

ilmu kedokteran olahraga. 

2. Sebagai sumber informasi bagi semua pihak terutama dalam bidang 

kesehatan jasmani dan untuk memperluas khasanah keilmuan khususnya 

ilmu kedokteran olahraga. 
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