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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Olahraga merupakan suatu kebutuhan yang penting bagi setiap 

masyarakat. Di zaman yang modern ini, pengetahuan masyarakat akan 

pentingnya dalam masalahn kesehatan semakin membaik, termaksud 

kesadaran akan pentingnya berolahraga. Pentingnya kesadaran ini 

mempengaruhi pengembangan pengetahuan dan minat masyarakat untuk 

mengetahui lebih jauh tentang olahraga, oleh sebab itu masyarakat tidak 

dapat lepas dari kegiatan olahraga baik sebagai pekerjaan, baik itu sebagai 

penonton, rekreasi dan untuk kesehatan serta budaya. Olahraga merupakan 

kegiatan fisik yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi tubuh yang akan 

berpengaruh pada peningkatan kesegaran jasmani tubuh dan juga 

berpengaruh pada peningkatan prestasi pada olahraga yang diikuti (Halim, 

2004). 

Terdapat banyak cabang olahraga yang digemari oleh masyarakat 

salah satunya yaitu olahraga futsal. Futsal merupakan salah satu jenis 

olahraga yang sangat digemari oleh kalangan masyarakat, baik itu dari 

kalangan remaja hingga dewasa. Menurut Prakoso et.al., (2013) Secara 

Internasional Futsal adalah permainan sepak bola yang dimainkan dalam 

ruangan yang berasal dari kata FUTbol atau FUTebol (dari bahasa Spanyol 

atau Portugal yang berarti permainan sepak bola) dan Salon atau Sala (dari 

bahasa Perancis atau Spanyol yang berarti dalam ruangan). Dalam proses 

permainan futsal lebih mudah untuk mencetak gol, tetapi gawang sendiri 
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juga lebih  mudah kebobolan, maka dari itu pemain futsal harus lebih 

banyak bergerak.  

Terdapat beberapa komponen-komponen penting dalam melakukan 

olahraga futsal seperti daya tahan (endurance), kecepatan (speed), 

kekuatan (strenght), reaksi (reaction) dan kelincahan (agility). 

Diungkapkan oleh Sajoto dalam Surohudin (2013), bahwa dalam 

mencapai prestasi olahraga salah satu faktor penentu adalah terpenuhinya 

komponen kondisi fisik, terdiri dari kekuatan, kecepatan, kelincahan, 

koordinasi, daya tahan otot, daya kerja jantung paru-paru, kelenturan, 

keseimbangan, ketetapan dan kesehatan berolahraga. Salah satu komponen 

yang penting dalam meningkatkan prestasi pemain sepak bola ataupun 

futsal adalah kelincahan (Surohudin, 2013). 

Kelincahan sangatlah dibutuhkan oleh seorang pemain futsal dalam 

menghadapi situasi tertentu dan dalam kondisi pertandingan yang 

menuntut unsur kelincahan dalam bergerak untuk menguasai bola ataupun 

dalam bertahan untuk menghindari benturan yang mungkin terjadi. 

Kelincahan juga merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang sangat 

penting untuk yang harus ada dalam bermacam-macam kegiatan olahraga 

termasuk pada futsal. Hasil observasi yang dilakukan Udiyana (2014) 

menjelaskan bawah seorang pemain futsal yang mengeluhkan kurangnya 

kecepatan baik disaat sprint ataupun disaat mengiring bola sehingga 

kesempatan untuk mendapatkan gol menjadi hilang.  

Kelincahan para pemain atau atlet dapat dilatih secara bersama-

sama, baik dengan bola maupun tanpa bola. Kelincahan (agility) 
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merupakan kemampuan seseorang untuk berlari cepat dengan mengubah 

posisi satu ke posisi lainnya dengan kecepatan tinggi dan dengan 

koordinasi yang baik (Sumiyarsno, 2006 dalam Adindra et.al 2016). 

Menurut Toho Cholik Mutohir dan Ali Maksum dalam Adindra et.al., 

(2016) kelincahan (agility) adalah suatu gerakan tubuh untuk mengubah 

arah gerakan secara mendadak dan dengan kecepatang yang sangat tinggi. 

Seorang pemain atau atlet yang memiliki kelincahan yang baik akan dapat 

menyesuikan diri dengan pergerakan bola yang selalu berubah-ubah tanpa 

teratur ketika si pemain kehilangan bola, maka dengan kemampuan dan 

kelincahannya yang baik lebih memungkinkan baginya untuk 

mendapatkan bola itu kembali dengan mudah. Jika pemain atau atlet futsal 

tersebut memiliki kelincahan yang sangat tinggi maka kecepatan kaki 

untuk merubah posisi  dalam menentukan laju arah bola juga akan baik. 

Terdapat beberapa latihan yang dapat  meningkatkan kelincahan, 

diantaranya compass drill, zig zag run, boomerang run, bad drill, shuttle 

run, dan lain-lain (Harsono dalam Utama, 2013). Kebanyakan bentuk 

latihan untuk meningkatkan kelincahan adalah bentuk berlari, seperti yang 

sering digunakan oleh pemain-pemain yaitu zig zag run exercise dan 

boomerang run exercise. 

Zig zag run exercise adalah latihan untuk meningkatkan kelincahan 

dengan berlari melewati cones berbentuk zig zag. Menurut Kerru et.al., 

(2015) zig zag run adalah latihan untuk berlari menghindari  halangan baik 

orang maupun benda yang ada disekitar dengan cara dilakukan berulang-

ulang. Zig zag run merupakan latihan dengan sprint melewati cones 
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berjumlah 5 dengan jarak 5 yard (Weistein, 2009). Adapun tujuan dari 

latihan zig zag run yaitu untuk menghindari berbagai halangan yang 

terdapat disekeliling dan untuk menguasai keterampilan berlari seorang 

pemain atau atlet. Gerakan zig zag run ini akan membuat peningkatan 

kekuatan otot, peningkatan keseimbangan, dan peningkatan kecepatan 

untuk dapat berlari dengan cepat dan tepat. Sedangkan boomerang run 

exercise  adalah latihan kelincahan yang dilakukan dengan perubahan arah 

yang tepat dan titik balik yang sudah disiapkan. Tujuan dari latihan 

boomerang run ini yaitu untuk menguasai keterampilan lari, menghindari 

dan mengubah arah berbagai titik yang ada disekeliling (Syahruddin, 

2017).  

Kedua latihan ini sama-sama bertujuan untuk meningkatkan 

keterampilan berlari, menghindari halangan yang ada disekeliling dan 

untuk meningkatkan kecepatan arah ubah. Latihan ini juga menuntut 

konsentrasi tinggi dan koordinasi gerakan yang sangat kompleks. Menurut  

Gutomo (2012), adapun manfaat latihan ini yaitu dapat meningkatkan 

kecepatan konduktifitas saraf dan dapat meningkatkan koordinasi 

neuromuscular yang akan menyebabkan terjadinya peningkatan kecepatan 

reaksi, hal ini akan membentuk suatu gerakan yang efektif dan efisien. 

Pemberian latihan sesuai dengan prinsip pelatihan tersebut nantinya akan 

memberikan pengaruh atau dampak secara fisiologis bagi otot khususnya 

otot tungkai dan dengan perubahan ini akan memberikan efek terhadap 

peningkatan kecepatan dan kelincahan (Udiyana, 2014).  
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Berdasarkan pengamatan peneliti yang dilakukan di pemain futsal 

FIKES UMM, terlihat jelas kurangnya kelincahan yang dimiliki oleh para 

pemain atau atlet, sehingga dalam pertandingan performa terbaik tidak 

bisa ditampilkan. Dilihat juga dari prestasi yang diraih oleh para pemain 

atau atlet futsal FIKES sangatlah sedikit. Oleh karena itu, memperhatikan 

uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti model latihan dengan 

judul “Perbandingan Efektivitas Boomerang Run Exercise dan Zig Zag 

Run Exercise terhadap Kelincahan pada Pemain Futsal FIKES UMM”. 

A. Rumusan Masalah 

1. Apakah zig zag run exercise berpengaruh terhadap kelincahan pada 

futsal FIKES UMM? 

2. Apakah boomerang run exercise berpengaruh terhadap kelincahan 

pada pemain futsal FIKES UMM? 

3. Adakah perbandingan efektivitas boomerang run exercise dan zig zag 

run exercise terhadap kelincahan pada futsal FIKES UMM ? 

B. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbandingan efektivitas boomerang run exercise dan zig 

zag run exercise terhadap kelincahan pada pemain futsal FIKES 

UMM. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi pengaruh boomerang run exercise terhadap 

kelincahan pada pemain futsal FIKES UMM. 
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b. Mengidentifikasi pengaruh zig zag run exercise terhadap 

kelincahan pada pemain futsal FIKES UMM. 

c. Menganalisis perbandingan efektivitas boomerang run exercise 

dan zig zag run exercise terhadap kelincahan pada pemain futsal 

FIKES UMM. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi institusi 

Sebagai bahan referensi untuk pembelajaran metode manakah yang 

dapat digunakan lebih baik antara boomerang run exercise dan zig zag 

run exercise terhadap kelincahan. 

2. Manfaat bagi lokasi penelitian  

Sebagai bahan masukan pelatih dalam menunjang program latihan 

yang diberikan kepada pemain atau atlet guna pencapaian prestasi yang 

lebih baik 

3. Manfaat bagi peneliti  

Sebagai bahan pengalaman dan juga pengetahuan dalam proses 

penelitian yang dilakukan. 
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D. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

N

o                                                                                     

Peneliti 

dan  

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan dengan 

Penelitian yang 

Akan Dilakukan 

1.  Udiyan

a et al, 

2014 

 

 

 

 

 

Pengaruh 

Pelatihan 

Modifikasi 

Zig Zag Run 

terhadap 

Peningkatan 

Kecepatan 

dan 

Kelincahan 

pada Siswa 

Putra Peserta 

Ektrakulikule

r Sepak Bola 

SMA PGRI 1 

Amlapura 

Tahun Ajaran 

2013/2014  

 

a.Variabel 

bebas : Zig 

zag run 

exercise 

 

b.Variabel 

terikat : 

kecepatan 

dan 

kelincahan 

Pelatihan 

modifikasi 

zig zag 

run 

berpengar

uh 

terhadap 

kelincahan 

dan 

kecepatan 

pada siswa 

putra 

peserta 

ekstrakuli

kuler 

Sepak 

Bola SMA 

PGRI 1 

Amlapura 

tahun 

ajaran 

2013/ 

Penelitian ini 

meneliti pengaruh 

modifikasi zig zag 

run terhadap 

peningkatan 

kecepatan dan 

kelincahan  

sedangkan penelitian 

yang akan peneliti 

lakukan meneliti 

perbandingan 

efektivitas 

boomerang run 

exercise dan zig zag 

run exercise  

terhadap kelincahan 

pada pemain futsal 

FIKES UMM 

2.  Adindr

aet al, 

2016 

Kelentukan 

Togok dan 

Latihan 

Kelincahan 

Menigkatkan 

Kemampuan 

Dribble pada 

Pemain Hoki 

Pemula 

 

 

 

 

 

 

a.Variabel 

bebas : 

kelentukan 

togok dan 

latihan 

kelincahan 

 

b.Variabel 

terikat : 

kemampuan 

dribble 

Tidak ada 

interaksi 

antara 

kelincahan 

dan 

tingkat 

kelentukan 

togok 

terhadap 

hasil 

latihan 

drible hoki 

pada 

pemain 

pemula                      

Penelitian ini 

meneliti ada 

tidaknya interaksi 

antara kelincahan 

dan tingkat 

kelentukan togok 

terhadap hasil 

dribble sedangkan 

penelitian yang akan 

peneliti lakukan 

meneliti 

perbandingan 

efektivitas 

boomerang run 

exercise dan zig zag 

run exercise 

terhadap kelincahana 

pada pemain futsal 
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FIKES UMM 

3. Kerru 

et al, 

2015 

Pengaruh 

Latihan 

Shuttle Run 

dan Lari Zig 

Zag terhadap 

Keterampilan 

Dribbling 

dalam 

Permainan 

Bola Basket 

pada Siswa 

SMP Negeri 

1 Biromaru 

a.Variabel 

bebas : 

shuttle run 

dan lari zig 

zag  

 

b.Variabel 

terikat : 

keterampila

n dribbling 

Ada 

pengaruh 

latihan 

shuttle run 

dan lari 

zig zag 

terhadap 

keterampil

an 

dribbling 

Penelitian ini 

meneliti pengaruh 

latihan shuttle run 

dan zig zag run 

terhadap  

keterampilan 

dribbling sedangkan 

penelitian yang akan 

peneliti lakukan 

perbandingan 

efektivitas 

boomerang run 

exercise dan zig zag 

run  terhadap 

kelincahan pada 

pemain futsal FIKES 

UMM 

4. Miller 

et al, 

2006 

The Effect of 

A 6-Week 

Plyometri 

Training 

Program on 

Agility 

a.Variabel 

bebas : 

Plyometri 

trainig 

 

b.Variabel 

terikat : 

Agility 

Latihan 

plyometri 

bisa 

menjadi 

teknik 

pelatihan 

yang 

efektif 

untuk 

meningkat

kan 

kelincahan 

Penelitian ini 

meneliti efektivitas  

latihan plyometri 

dalam 6 minggu 

terhadap kelincahan 

sedangkan penelitian 

yang akan peneliti 

lakukan 

perbandingan 

efektivitas 

boomerang run 

exercise dan zig zag 

run exercise  

terhadap kelincahana 

pada pemain futsal 

FIKES UMM 

5. Wora, 

et al 

2017 

Pelatihan Zig 

Zag Run 

Lebih Efektif 

Meningkatka

n Kelincahan 

Mengiring 

Bola dari 

pada 

Pelatihan 

Shuttle Run 

dalam 

Permainan 

a.Variable 

bebas: zig 

zag run, 

shuttle run  

 

b.Variable 

terikat : 

kelincahan 

Pelatihan 

zig zag 

run rebih 

efektif dari 

pada 

shuttle run 

untuk 

meningkat

kan 

kelincahan 

Penelitian ini 

meneliti 

perbandingan 

efektifitas zig zag 

run dan shuttle run 

terhadap peningkatan 

kelincahan 

sedangkan penelitian 

yang akan peneliti 

lakukan 

perbandingan 

efektivitas 
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Futsal boomerang run 

exercise dan zig zag 

run exercise  

terhadap kelincahan 

pada pemain futsal 

FIKES UMM  

6. Anggita 

et al, 

2015 

Kombinasi 

Latihan 

Eksentrik 

M.Gastrocne

mius dan 

Latihan 

Plyometri 

Lebih Baik 

Dari Pada 

Latihan 

Eksentrik 

M.Quadricep

s dan Latihan 

Plyometri 

Terhadap 

Peningkatan 

Agility pada 

Mahasiswa 

Universitas 

Esa Unggul  

a.Vaiable 

Bebas : 

latihan 

eksentrik 

M.Gastrocn

emius, 

latihan 

eksentrik 

M.Qudricep

s dan 

latihan 

plyomeri 

 

b.Variable 

terika : 

Agility 

Tidak 

terbukti 

kombinasi 

latihan 

eksentrik 

M.gastroc

nemius 

dan latihan 

plyometri 

tidak lebih 

baik dari 

pada 

latihan 

eksentric 

M.quadric

eps dan 

plyometri 

terhadap 

peningkatt

an agility 

pada 

mahasisa 

Universita

s Esa 

Unggul 

Penelitian ini 

meneliti kombinasi 

latihan eksentrik 

M.gastrocnemius 

dan latihan plyometri 

lebih baik dari pada 

latihan eksentrik 

M.quadriceps dan 

latihan plyometri 

terhadap penigkatan 

agility sedangkan  

penelitian yang akan 

peneliti lakukan 

membandingkan 

efektivitas  

boomerang run 

exercise dan zig zag 

run exercise 

terhadap kelincahan 

pada pemain futsal 

FIKES UMM 

 


