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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kesadaran masyarakat Indonesia tentang olahraga sudah menunjukkan 

perkembangan. Terlihat dari antusias masyarakat untuk melakukan kegiatan 

olahraga baik pada pagi hari hingga malam hari. Masyarakat Indonesia sudah 

menyadari pentingnya memelihara jasmani sebagai kebutuhan yang diperlukan 

selama manusia masih menghendaki kesehatan (Asmar Jaya, 2008).  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 pasal 

17 tentang Ruang Lingkup Olahraga meliputi olahraga pendidikan,  olahraga 

rekreasi, olahraga prestasi. Pada pasal 20 ayat 1, 2, dan 3 juga menjelaskan 

bahwa olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan 

kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan  

martabat bangsa. Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki 

bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi. Olahraga prestasi 

dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, 

berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi 

keolahragaan. 

Hal tersebut menjelaskan berbagai tujuan dan sasaran kegiatan olahraga 

di Indonesia, salah satunya dalam aspek pembinaan prestasi. Olahraga dapat 

meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui ajang 

kompetensi baik di tingkat daerah maupun nasional. Oleh karena itu mulai 

bermunculan berbagai macam tim olahraga dalam rangka membina potensi atlet. 

Dari sekian banyak cabang olahraga di Indonesia, ada salah satu cabang 
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olahraga yang tidak kalah banyak peminatnya selain Sepak Bola, yaitu cabang 

olahraga futsal (Praditya, 2016). 

Futsal merupakan salah satu cabang olahraga yang digemari oleh seluruh 

lapisan masyarakat mulai dari laki-laki hingga wanita. Futsal juga dijadikan 

sebagai salah satu hobi yang rutin dilakukan oleh sebagian orang ketika selesai 

bekerja, yaitu ketika malam hari. Hal tersebut membuktikan bahwa sebagian 

besar orang menyukai permainan futsal dibandingkan dengan permainan lain, 

baik masyarakat di wilayah perkotaan maupun pedesaan (Noviada, 2014). 

Menurut Lhaksana (2011) dengan ukuran lapangan yang lebih kecil, 

permainan futsal cenderung lebih dinamis karena gerakan yang cepat. Prestasi 

dalam olahraga futsal sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berhubungan 

dengan diri pemain yang meliputi ketrampilan untuk membantu pemain 

meningkatkan ketrampilan dan prestasinya semaksimal mungkin. 

Kondisi fisik merupakan salah satu unsur pendukung yang penting untuk 

menunjang performa pemain di lapangan karena baik atau buruknya kondisi 

fisik pemain akan berpengaruh secara signifikan. Komponen-komponen kondisi 

fisik yang harus dimiliki oleh pemain sepak bola menurut Timmo Scheunemann 

(2012), ialah kecepatan (speed), kekuatan (strength), daya tahan (endurance), 

fleksibilitas (flexibility), akurasi (accuration), daya ledak (power), koordinasi 

(coordination), reaksi (reaction), keseimbangan (balance), dan kelincahan 

(agility). Perlu adanya komponen tertentu yang dapat menunjang pengoptimalan 

kondisi fisik pemain khususnya di cabang olahraga futsal. Melihat dari pemain 

futsal yang harus bermain di lapangan sempit dan waktu yang tidak terlalu lama, 

maka komponen yang dibutuhkan utamanya dalam aspek kelincahan (agility).  
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Kelincahan (agility) adalah kemampuan untuk merubah arah dan posisi 

tubuh dengan cepat dalam keadaan bergerak, tanpa kehilangan keseimbangan. 

Kelincahan (agility) merupakan kombinasi dari kecepatan, kekuatan otot, 

kecepatan reaksi, keseimbangan, fleksibilitas, dan koordinasi neuromuscular 

(Ismaryati, 2008). Sedangkan menurut Scheunemann (2012) bahwa kelincahan 

adalah kemampuan pemain untuk merubah arah dan kecepatan, baik saat 

menggiring bola maupun saat melakukan pergerakan tanpa bola.   

Permainan futsal termasuk permainan yang menggunakan durasi waktu 

pendek dan ruang gerak yang sempit. Sehingga untuk bermain futsal dibutuhkan 

gerakan yang tepat dan cepat agar dapat unggul dalam permainan. Kondisi fisik 

yang diperlukan setiap pemain dalam bermain futsal berbeda menurut tugas dan 

posisi masing-masing. Pada pemain penyerang, memerlukan kecepatan lari dan 

refleks, serta kemampuan untuk mengatasi rintangan dari pemain pertahan 

lawan. Selain itu juga ada pemain belakang yang membentuk pertahanan, 

memerlukan daya tahan yang tinggi dan kekuatan untuk menggagalkan serangan 

lawan, serta kecepatan dalam membendung serangan lawan (Asmar Jaya, 2008). 

Salah satu bentuk peran fisioterapi adalah dengan memberikan suatu 

latihan atau olahraga yang bersifat teratur untuk meningkatkan kelincahan 

(agility). Dalam permainan futsal, diperlukan seorang pemain yang mampu 

bergerak dengan cepat sambil merubah arah tanpa kehilangan keseimbangan. 

Oleh karena itu perlunya pemberian latihan untuk mendukung keseimbangan 

pemain futsal, salah satunya core stability exercise. Core stability exercise 

bertujuan untuk meningkatkan stabilitas dan keseimbangan, meningkatkan 

fungsi sensomotoris dan memudahkan tubuh untuk bergerak secara efektif dan 

efisien (Ramadan, 2017).  
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Menurut Ahmed (2014) mengatakan bahwa core stability exercise 

sebagai kapasitas untuk mengontrol posisi dan gerakan dari bagian tengah tubuh. 

Bisa dikatakan bahwa core stability exercise bisa memberikan kontrol atas posisi 

dan gerakan yang terpusat pada bagian tengah tubuh untuk mengontrol 

perubahan posisi saat merubah arah dan gerakan yang berpindah-pindah. Dalam 

melakukan core stability exercise terdapat beberapa macam latihan, diantaranya 

plank position, oblique plank, the hip bridge exercise, lying spinal rotation, dan 

abdominal cycling (Chabut, 2009). 

Menurut Noviada (2014) dalam meningkatkan kelincahan (agility) akan 

sia-sia jika hanya berfokus pada keseimbangan dengan core stability exercise 

saja, namun perlu adanya peningkatan kecepatan (speed) untuk menunjang 

gerakan dari pemain futsal. Dua komponen tersebut adalah kebutuhan dasar 

pemain futsal dalam meningkatkan kelincahan (agility) terutama pada tim 

pemula yang masih membutuhkan kondisi fisik yang prima. Variasi latihan 

untuk meningkatkan kecepatan (speed) salah satunya adalah sprint training. 

Menurut Sukadiyanto (2005) sprint training adalah kemampuan sistem 

neuromusculer  yang melakukan suatu gerakan dengan waktu sesingkat 

mungkin. Adapun bentuk aktivitasnya berupa berlari dengan kecepatan 

maksimal (sprint) menempuh jarak antara 40 sampai 50 meter. Dalam olahraga 

futsal, sprint training diperlukan pada saat mengejar bola, berlari dengan 

menggiring bola ataupun pada saat mengejar lawan yang sedang membawa bola. 

Apabila seseorang pemain futsal memiliki keterampilan sprint yang baik, maka 

pemain tersebut akan lebih mudah mengejar bola. Kecepatan amat berguna 

ketika pemain tidak dijaga ketat oleh lawan, ketika harus membawa bola dalam 

lapangan kosong dan ketika harus cepat mencapai gawang. 
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Tim Futsal UMM adalah salah satu UKM yang ada di Universitas 

Muhammadiyah Malang. Sama halnya dengan tim olahraga yang lain, tim ini 

juga ingin mengejar prestasi namun tidak diimbangi dengan jangka waktu yang 

lama untuk melakukan persiapan sehingga kesempatan untuk meraih kondisi 

fisik yang optimal ini tidak tercapai. Dibutuhkan program latihan yang efektif 

dan efisien demi menunjang kemampuan fisik pemain futsal. Karakteristik 

permainan futsal, yaitu memiliki lapangan yang tidak luas dan waktu yang tidak 

lama, maka dari itu kemampuan dalam hal kelincahan (agility) sangat 

berpengaruh.  

Ada berbagai macam penelitian yang membahas tentang bagaimana 

meningkatkan kelincahan (agility) pada pemain futsal. Salah satunya pada 

penelitian yang dilakukan Fachrurozi Ramadhan (2017), menggunakan latihan 

shuttle run untuk meningkatkan kelincahan. Selain itu juga pada penelitian yang 

dilakukan Ilham Apriyadi (2014) tentang peningkatan kelincahan (agility) 

menggunakan latihan agility ladder. Variabel yang digunakan merupakan 

latihan-latihan khusus pendukung kelincahan (agility). Namun pada penelitian 

ini, peneliti memberikan latihan peningkatan kelincahan (agility) tanpa 

memberikan latihan khusus peningkatan kelincahan (agility). Latihan yang 

dipilih adalah latihan yang berkaitan dengan stabilisasi otot core dan kecepatan 

(speed). Pada dasarnya kedua aspek tersebut termasuk dalam komponen 

pendukung kelincahan (agility). 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk 

mencoba mengidentifikasi dan menganalisis mengenai pengaruh kombinasi core 

stability exercise dan sprint training terhadap peningkatan kelincahan pada 

pemain futsal di Tim UMM.  
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B. Rumusan Masalah  

Apakah ada pengaruh kombinasi core stability exercise dan sprint 

training terhadap peningkatan kelincahan pada pemain futsal Universitas 

Muhammadiyah Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengidentifikasi pengaruh kombinasi core stability exercise dan sprint 

training terhadap peningkatan kelincahan pada pemain futsal Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Tujuan Khusus 

Mengidentifikasi kelincahan para pemain futsal Universiats 

Muhammadiyah Malang dengan menggunakan core stability exercise dan 

sprint training. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan peneliti 

dalam bidang Fisioterapi dan dapat digunakan sebagai referensi untuk 

melakukan penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Tim Futsal 

Dapat menjadi referensi kelompok masyarakat dalam menangani 

kondisi fisik pemain  sehingga dapat di aplikasikan dan menjadi salah satu 

pertimbangan dalam menentukan jenis latihan. 
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3. Bagi Instansi Pendidikan 

Dapat menjadi referensi bahan ajaran dan mengembangkan ilmu 

Fisioterapi terhadap mahasiswa sehingga meningkatkan wawasan dalam 

bidang fisioterapi olahraga. 

4. Bagi Fisioterapis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi 

fisioterapis dalam mengembangkan ilmu di bidang olahraga sehingga dapat 

menambah kombinasi latihan yang akan diberikan kepada pemain. 

E. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian yang dilakukan Fachrurrozi Ramadan (2017) tentang ”Pengaruh 

Pemberian Core Stability Exercise dan Latihan Shuttle Run terhadap 

Peningkatan Agility Pemain Futsal”. Penelitian tersebut bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh pemberian core stability exercise dan shuttle run 

terhadap peningkatan agility. Jenis penilitian yang dilakukan menggunakan 

metode pre and post test two group design. Kelompok A diberikan core 

stability exercise dan kelompok B diberikan shuttle run. Hasil yang 

diperoleh adalah pemberian shuttle run lebih efektif untuk meningkatkan 

agility. Perbedaannya terdapat pada pemberian latihan dengan 

menggunakan core stability exercise dan shuttle run, sedangkan penelitian 

ini menggunakan core stability exercise dan sprint training. 

2. Penelitian yang dilakukan Dessy Socaing Sakanita (2015) tentang 

“Pengaruh Latihan Hollow Sprint terhadap Peningkatan Kecepatan Lari 

pada Pemain Sepak Bola di Sekolah Sepak Bola Puma Muda desa 

Mantingan”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

latihan hollow sprint terhadap peningkatan kecepatan lari. Jenis penelitian 
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yang digunakan menggunakan metode pre and post test without control 

group design. Pemberian latihan hollow sprint yang dilakukan dengan dosis 

lari 2 set selang istirahat 2 menit. Hasil yang diperoleh berupa adanya 

pengaruh latihan hollow sprint terhadap peningkatan kecepatan lari pemain 

sepak bola. Perbedaannya terletak pada variabel penelitian yang 

digunkanan, yaitu hollow sprint untuk meningkatkan kecepatan, sedangkan 

penelitian ini menggunakan core stability exercise dan sprint training untuk 

meningkatkan kelincahan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Septiana (2017) tentang “Pengaruh 

Latihan Circuit Training terhadap Lari sprint 50 meter Siswa Putra Kelas IV 

C di SDN 1 Kalibalau Kencana”. Penelitian tersebut bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh latihan sirkuit terhadap peningkatan kemampuan lari 

50 meter. Jenis penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode 

eksperimen. Hasil yang diperoleh berupa adanya pengaruh yang signifikan 

dari latihan sirkuit terhadap kemampuan lari 50 meter. Perbedaannya 

terdapat pada variabel yang digunakan yaitu menggunakan latihan sirkuit 

terhadap peningkatan kemampuan lari 50 meter, sedangkan pada penelitian 

ini menggunakan kombinasi core stability exercise dan sprint training 

terhadap peningkatan kelincahan.  

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dony Taufiq (2012) tentang 

“Pengaruh Latihan Sprint Training dan Kelincahan terhadap Peningkatan 

Daya Tahan Anaerobik Peserta Ekstrakulikuler Bola Basket SMKN 3 

Yogyakarta”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

latihan sprint training dan kelincahan terhadap peningkatan daya tahan 

anaerobik. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan metode  
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eksperimen semu dengan membagi responden menjadi 2 kelompok. 

Kelompok A diberikan sprint training dan kelompok B diberikan latihan 

kelincahan. Hasil yang diperoleh adalah metode latihan sprint training lebih 

meningkatkan daya tahan anaerobik daripada latihan kelincahan. 

Perbedaannya terdapat pada variabel penelitian dengan menggunakan sprint 

training dan kelincahan untuk daya tahan anaerobik, sedangkan penelitian 

ini menggunakan core stability exercise dan sprint training untuk 

meningkatkan kelincahan. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Isa Khusnawan (2015) tentang “Hubungan

Kecepatan Lari dan Kelincahan dengan Ketrampilan Menggiring Bola pada

Peserta Ekstrakulikuler Bola Basket Putra di SMAN 2 Banguntapan

Kabupaten Bantul”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi

hubungan kecepatan lari dan kelincahan dengan ketrampilan menggiring

bola. Jenis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode

korelasional. Hasil yang diperoleh berupa adanya hubungan yang signifikan

antara kecepatan lari dan kelincahan terhadap ketrampilan menggiring bola.

Perbedaannya terdapat pada variabel penelitian yang menggunakan

kecepatan lari dan kelincahan terhadap kemampuan menggiring bola,

sedangkan penelitian ini menggunakan core stability exercise dan sprint

training terhadap peningkatan kelincahan.


