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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Olahraga merupakan bagian dari aktifitas sehari-hari manusia, yang berguna 

membentuk jasmani dan rohani yang sehat. Sampai saat ini olahraga telah 

memberikan kontribusi yang positif dan nyata bagi peningkatan kesehatan 

masyarakat. Selain itu olahraga juga turut berperan dalam peningkatan kemampuan 

bangsa dalam melaksanakan sistem pengembangan yang berkelanjutan (Ahmadi, 

2014). 

Sepak Bola adalah olahraga terpopuler saat ini, permainan ini dapat 

mencurahkan gairah dan emosi bagi masyarakat. Dikenal secara internasional, 

sepakbola menyediakan bahasa umum bagi masyarakat dari berbagai latar belakang 

yang menciptakan ikatan yang melampaui perbedaan politik, etnis, agama, dan 

ekonomi. Sepak bola tiap hari dimainkan lebih dari satu miliyar laki-laki, wanita dan 

anak-anak. Lebih dari 150 juta orang mendaftar sebagai atlit, bahkan diantaranya 10 

juta wanita, inilah bukti nyata bahwa sepakbola merupakan olahraga terpopuler 

didunia (Luxbacher, 2010). 

Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga dinamis yang membutuhkan 

kondisi fisik yang prima baik untuk pesepakbola amatir atau profesional sekalipun. 

Fisik yang prima adalah syarat dasar yang harus dimiliki seorang pemain sepakbola, 

karena dalam permainan sepakbola dituntut untuk berlari setiap saat untuk mengejar, 

menggiring, merebut bola dari lawan, bergerak ke segala arah dengan cepat, 

menggerakkan kaki dan tangan serta kepala dengan tepat, dan melompat dengan 

tepat (Nosa & Faruk, 2014). 
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Agar dapat menguasai teknik dasar pada sepak bola seorang atlit harus 

meningkatkan Agility, Endurance, Power, dan lain sebagainya. Agility merupakan 

komponen penting pada seorang atlit. Menurut Plisk  (2008, dalam Horicka et al, 

2014) definisi dari Agility sendiri sedikit komplikatif karena tidak hanya kecepatan, 

tapi juga ada balance, kordinasi gerak, dan kemampuan untuk mengubah pola 

gerakan itu sendiri. Agility tidak memiliki definisi global yang pasti tapi biasa 

dipahami sebagai kemampuan merubah arah gerakan dengan mulai dan berhenti 

dengan cepat. Teknik pelatihan  agility ada banyak seperti core exercise, zig-zag run 

exercise, ledder drill exercise, shuttle run exercise ( Little & Williams, 2005). 

Beberapa tahun terakhir, pelatih-pelatih pada pusat kebugaran mulai 

menggunakan teknik latihan core dalam pengkondisian olahraga. Dimasa lalu, jenis 

latihan ini hanya dilakukan untuk pasien dengan nyeri punggung bawah pada klinik 

fisioterapi. Saat ini Core Exercise umum dilakukan oleh individu yang sehat untuk 

pengkondisian olahraga (Willardson, 2007). Core adalah kumpulan otot pada perut 

yang terlihat seperti berbentuk kubus dengan otot abdomen sebagai bagian depannya, 

otot paraspinal dan gluteus pada bagian belakang, diafragma bagian atasnya dan 

bagian bawahnya adalah otot pelvic floor dan otot-otot penyangga Hip. Core sendiri 

tersusun dari 29 otot yang membantu manusia untuk menstabilkan tulang belakang, 

pelvis, juga sebagai kinetic chain dalam membantu pergerakan. Jika sistem core 

bekerja secara efisien, akan menghasilkan distribusi tenaga yang tepat, Kontrol yang 

optimal dan efisiensi dalam gerakan (Escamila et al, 2010).   

Menurut Rismawan (2015), Ladder drill merupakan latihan yang tepat untuk 

peningkatan agility bagi pemain sepak bola.  Ladder drills atau yang biasa disebut 

latihan tangga merupakan salah satu alat pendukung latihan yang berbentuk tangga 

yang diletakkan di tanah. Variasi latihan yang ada dalam penggunaan ladder drills 
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meliputi keterampilan gerak kecepatan, kelincahan, kekuatan, keseimbangan dan 

disertai koordinasi kaki. Ladder drills merupakan alat latihan fisik yang di dalamnya 

ada beberapa variasi latihan ke cepatan, kelincahan dengan koordinasi kaki yang 

baik. Fungsi ladder drills untuk melatih otot tungkai yang gerakannya lebih terfokus 

pada kecepatan dan kelincahan dengan koordinasi kaki yang baik disertai 

keseimbangan gerak. 

Latihan menggunakan ladder drills ini berguna, karena alat ini mengajarkan 

pemain untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dengan menggunakan 

kecepatan dan kelincahan yang dimiliki, dan latihan ini tidak terlepas dari unsur 

kekuatan otot tungkai, karena latihan ini banyak menggunakan otot tungkai seperti 

pada latihan pliometrik. Manfaat lain berlatih ladder drill adalah, latihan ladder drills 

berfungsi memperbaiki keterampilan dengan koordinasi kaki yang baik sehingga 

memperoleh gerak yang sempurna sehingga akan meningkatakan Agility dari atlit 

(Rismawan, 2015). 

Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 10 

Juli 2017 bertempat di lapangan sepakbola desa Aryojeding, Rejotangan 

Tulungagung yang didapat dari hasil pengamatan dan wawancara secara personal 

didapatkan, bahwa belum ada metode yang spesifik untuk penigkatan agility pada 

siswa SSB putra arya. Para siswa belum tahu apa itu Core Exercise dan Ladder 

Drills Exercise serta seberapa pentingnya agility bagi pemain sepakbola. Hal tersebut 

yang menyebabkan kurangnya kemampuan siswa SSB Putra Arya dalam hal 

kelincahan gerak.  

Setelah melakukan observasi lapangan serta didasari dari berbagai sumber, 

dapat disimpulkan bahwa pentingnya melakukan latihan kelincahan atau agility bagi 

pemain sepak bola. Berdasarakan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk 
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melakukan penelitian tentang  “Perbandingan Efektivitas Core Exercise dan Ledder 

Drill Exercise terhadap peningkatan Agility pada Siswa Sekolah Sepak Bola (SSB) 

Putra Arya Rejotangan, Tulungagung.” 

B.     Rumusan masalah 

1. Apakah Core Exercise efektif terhadap peningkatan agility pada Siswa Sekolah 

Sepak Bola (SSB) Putra Arya Rejotangan Tulungagung? 

2. Apakah Ladder Drill Exercise efektif terhadap peningkatan agility pada Siswa 

Sekolah Sepak Bola (SSB) Putra Arya Rejotangan Tulungagung? 

3. Manakah antara Core Exercise dan Ledder Drill Exercise yang paling efektif 

terhadap peningkatan Agility pada Siswa Sekolah Sepak Bola (SSB) Putra Arya 

Rejotangan Tulungagung? 

C. Tujuan  

1. Umum 

Untuk mengetahui perbandingan Core Exercise dan Ledder Drill 

Exercise terhadap peningkatan Agility pada Siswa Sekolah Sepak Bola (SSB) 

Putra Arya. 

2. Khusus 

a. Membandingkan peningkatan Agility antara sebelum dan sesudah 

melakukan Core Exercise dengan menggunakan illinois Agility Test. 

b. Membandingkan peningkatan Agility antara sebelum dan sesudah 

melakukan Ledder Drill Exercise dengan menggunakan illinois Agility 

Test. 

c. Membandingkan efektivitas antara Core Exercise dan Ledder Drill 

Exercise terhadap peningkatan Agility pada Siswa Sekolah Sepak Bola 

(SSB) Putra Arya Rejotangan, Tulungagung. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti:   

a. Menambah wawasan ilmu tentang fisioterapi olahraga. 

b. Mengimplementasikan mata kuliah metodelogi penelitian. 

2. Bagi Lokasi penelitian   

Mengenalkan serta memberikan jenis latihan baru kepada SSB putra arya 

Rejotangan Tulungagung untuk peningkatan agility siswa SSB. 

3. Bagi Pendidikan    

a. Menambah pengetahuan pada institusi pendidikan tentang fisioterapi 

olahraga.  

b. Memberikan pola latihan yang tepat untuk peningkatan performa pada 

siswa SSB khususnya pada agility yang dimiliki siswa SSB Putra Arya. 
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E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 : Keaslian Penelitian 

No Nama 

Peneliti 

& 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

1. Araujo, 

Cohen, 

Hayes 

(2015) 

Six Weeks of 

Core 

Stability 

Training 

Improves 

Landing 

Kinetics 

Among 

Female 

Capoeira 

Athletes: A 

Pilot Study 

A Variabel 

bebas : Core 

Stability 

Training 

B Variabel 

Terikat : 

Peningkatan 

kinetik pada atlit 

kapuera 

Dari minggu 

ke 0-6 ada 

peningkatan 

lama waktu 

mendarat 

pada saat 

melompat 

dan 

peningkatan 

kelincahan. 

A. Variable 

bebas: Core 

exercise dan 

Ladder drill 

exercise. 

B. Variabel 

terikat: 

Peningkatan 

Agility 

C. 

Responden: 

Siswa SSB 

Putra Arya 

Rejotangan 

Tulungagung 

2. Mendes 

(2016) 

The Effects 

of Core 

Training 

Applied to 

Footballers 

on 

Anaerobic 

Power, 

Speed and 

Agility 

Performance 

A Variabel 

Bebas : Core 

Exercise  

B Variabel 

Terikat : untuk 

performa 

kekuatan, 

kecepatan dan 

kelincahan 

Dalam waktu 

latihan core 

selama 4 

minggu, 

terjadi 

peningkatan 

kecepatan 

dan juga 

agility/kelinc

ahan.  

A. Variable 

bebas: Core 

exercise dan 

Ladder drill 

exercise. 

B. Variabel 

terikat: 

Peningkatan 

Agility 

C. 

Responden: 

Siswa SSB 

Putra Arya 

Rejotangan 

Tulungagung 

3. Chandra

kumar 

& 

Ramesh 

(2015) 

Effect of 

ladder drill 

and SAQ 

training on 

speed and 

agility 

among sports 

club 

badminton 

players 

A.  Variabel 

bebas : Ladder 

Drill exercise 

dan SAQ 

training 

B.  Variabel 

terikat : 

agility, speed. 

Perbandingan 

peningkatan 

antaara 

Ladder drill 

dan SAQ 

training tidak 

terpaut jauh, 

namun 

peningkatann

ya signifikan. 

A. Variable 

bebas: Core 

exercise dan 

Ladder drill 

exercise. 

B. Variabel 

terikat: 

Peningkatan 

Agility 

C. 

Responden: 

Siswa SSB 

Putra Arya 
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Rejotangan 

Tulungagung 

4. Rismaw

an & 

Hariyok

o (2015)

Pengaruh 

Latihan 

Ladder Drill 

Dibanding 

Latihan 

Small Sided 

Game 

Terhadap 

Prestasi 

Keterampila

n 

Menggiring  

Bola Pemain 

Sepakbola 

A. Ladder drill

& small

sided

B. Variabel

terikat : 

keterampila

n

menggiring

bola

dapat 

disimpulkan 

bahwa 

seluruh 

kelompok 

latihan 

mempunyai 

varians yang 

homogen. 

Hasil 

pengujian 

hipotesis 

pertama 

menunjukkab

ahwa tidak 

terdapat 

perbedaan 

pengaruh 

yang 

signifikan 

antara latihan 

ladder 

drills dengan 

latihan small 

sided games 

terhadap 

prestasi 

keterampilan 

menggiring 

bola. 

A. Variable

bebas: Core

exercise dan

Ladder drill

exercise.

B. Variabel

terikat:

Peningkatan

Agility

C.

Responden:

Siswa SSB 

Putra Arya 

Rejotangan 

Tulungagung 


