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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Olahraga ialah kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan kebugaran 

jasmani pada seseorang. Olahraga memiliki banyak manfaat yang penting 

untuk kesehatan jasmani pada seseorang. Salah satu olahraga yang digemari di 

masyarakat yaitu olahraga sepak bola. (Muhajir, 2007), sepak bola adalah 

permainan yang dilakukan dengan jalan menyepak, yang bertujuan untuk 

memasukan bola ke dalam gawang lawan serta untuk mempertahankan gawang 

sendiri agar tidak kemasukan oleh bola. (Luxbacher, 2008), permainan sepak 

bola dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 orang. 

Masing-masing dari  kedua tim mempertahankan gawang dan berusaha untuk 

menjebol gawang lawan sebanyak mungkin (Muhajir, 2007).  

Sepak bola terdiri dari beberapa komponen kondisi fisik yang saling 

berkesinambungan satu sama lain meliputi strenght (kekuatan), power (daya 

otot), speed (kecepatan), agility (kelincahan), coordination (koordinasi) dan 

endurance (daya tahan) (Sidik, 2014). Seorang pemain sepakbola yang  

profesional dapat dilihat dari bagaimana pemain itu melakukan dribble, 

passing, shooting, serta kecepatan berlarinya. Kecepatan lari juga penting 

digunakan untuk menunjang performa pemain sepak bola disaat menggiring 

bola ke daerah lawan maupun untuk mengejar bola. Kecepatan lari dapat 

dikembangkan melalui komponen dasar gerak (body control), strenght 

(kekuatan otot), power (daya otot), koordinasi, muscle endurance (Widodo, 
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2010). Prinsip latihan yang harus dilakukan guna melatih kecepatan lari dengan 

menggunakan program latihan anaerobik seperti latihan beban dengan beban 

yang maksimal dengan waktu yang pendek serta diulang beberapa kali untuk 

menambah kekuatan otot yang bekerja saat aktivitas berlari (Widodo, 2010). 

Kecepatan dalam berlari didukung oleh kekuatan pada otot quadriceps femoris, 

otot hamstring, otot gluteus maximus, otot iliopsoas, dan otot triceps surae 

(Utama, 2017).  

Kecepatan lari yang lambat dapat mempengaruhi prestasi atlet tersebut 

(Sidik, 2012). Kecepatan lari seorang atlet dipengaruhi dari panjang langkah 

dan frekuensi langkah lari (Sidik, 2012). Penyebab kecepatan lari yang lamban 

disebabkan karena program latihan yang salah dan atlet biasanya berlatih 

secara intensif ketika akan ada pertandingan sepak bola saja.  Pada 

kenyataannya seorang pelatih lebih sering melakukan latihan hanya sekedar 

untuk menekankan penguasaan teknik sepak bola semata tanpa didukung oleh 

latihan fisik yang mampu menunjang kemampuan teknik sepak bola. 

Kurangnya latihan fisik dapat menyebabkan kondisi fisik para atlet cenderung 

buruk. Seperti  hasil penelitian Pratama (2013), pada pemain  sepak bola HERO 

di daerah kalibenda Kabupaten Banjarnegara yang rutin melakukan latihan 

yaitu 10% (2 dari 20 pemain) masuk ke dalam kategori sangat baik, 20% (4 

dari 20 pemain) masuk ke dalam kategori baik, 40% (8 dari 20 pemain) masuk 

ke dalam kategori cukup, 25% (5 dari 20 pemain) masuk dalam kategori 

kurang, serta 5% (1 dari 20 pemain) masuk dalam katagori sangat kurang dalam 

tes dan pengukuran kondisi fisik.  

Latihan beban adalah suatu bentuk latihan tahanan untuk meningkatkan 

kekuatan (Riyadi, 2008). Latihan beban ini dapat dilakukan dengan 
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menggunakan beban berupa alat. Latihan beban termasuk jenis olahraga yang 

umum digunakan untuk mengembangkan kekuatan yang menggunakan gaya 

berat gravitasi (Riyadi, 2008). Bentuk latihan tersebut menyebabkan otot-otot 

tubuh akan mengalami kontraksi menggunakan berat badan maupun perangkat 

lain untuk merangsang pertumbuhan atau kerja otot, kekuatan dan daya tahan, 

dengan menargetkan kelompok otot tertentu dan jenis gerakan (Riyadi, 2008).  

Ada beberapa metode latihan berbeban untuk meningkatkan 

kemampuan daya tahan otot, salah satu metode yang digunakan adalah metode 

latihan ankle weight. Hasil penelitian Paja dkk (2014), menunjukkan bahwa 

latihan berbeban dapat meningkatkan hasil power tendangan jauh pada 20 

siswa pemain sepakbola kelas X SMA Negeri 1 Tapa. Sedangkan  hasil 

penelitian Asep Dedi dkk (2018), terdapat hasil signifikan hubungan antara 

kecepatan lari dan power otot pada hasil lompat jauh gaya jongkok, bahwa 

adanya hubungan antara power dan kecepatan lari pada 30 sampel siswa putra 

kelas V SD Negeri Ciwiru Kecamatan Dawuan. Sehingga, jika power 

mengalami peningkatan maka kecepatan juga mengalami peningkatan. Latihan 

ankle weight adalah latihan yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan 

kinerja otot-otot pada tungkai, yang dilakukan dengan cara memberi beban 

pada tungkai bawah khusunya ankle (Fitriani,  2015). Bentuk latihan ankle 

weight ini dapat menambah kekuatan pada otot. Jika kekuatan otot meningkat 

maka dapat mempengaruhi peningkatan kecepatan berlari pada seorang 

pemain sepak bola (Fitriani, 2015). 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelatih tim sepak bola di 

Mitra FC Sumenep, beberapa pemain memiliki tingkat kecepatan berlari yang 

lambat sehingga performa saat mengikuti pertandingan kurang maksimal dan 
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prestasi pada Mitra FC Sumenep ini kurang bagus karena dilihat dari beberapa 

perlombaan klub sepak bola ini jarang mendapatkan juara. Kecepatan lari yang 

kurang maksimal disebabkan kurangnya latihan fisik pada atlet. Oleh karena 

itu, solusi untuk meningkatkan kecepatan lari para pemain dengan memberikan 

latihan ankle weight untuk menambah kekuatan otot tungkai. Sehingga peneliti 

mengambil judul “Pengaruh Pemberian Ankle Weight Exercise Terhadap 

Peningkatan Kecepatan Lari Pada Pemain Sepak Bola Di Mitra FC Sumenep”. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh ankle weight exercise terhadap peningkatan 

kecepatan berlari pada pemain sepak bola di Mitra FC Sumenep? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Mengetahui pengaruh ankle weight exercise terhadap 

peningkatan kecepaan berlari pada pemain sepak bola di Mitra FC 

Sumenep. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi rata-rata kecepatan lari pada pemain sepak bola di  

Mitra FC Sumenep sebelum pemberian ankle weight exercise. 

b. Mengidentifikasi rata-rata kecepatan lari pada pemain sepak bola di 

Mitra FC Sumenep sesudah pemberian ankle weight exercise.  

c. Menganalisa pengaruh pemberian ankle weight exercise terhadap 

kecepatan lari pemain sepak bola di Mitra FC Sumenep. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil dari penelitian diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan 

di bidang fisioterapi olahraga terhadap pengaruh ankle weight exercise 

terhadap peningkatan kecepatan lari pemain sepak bola di Mitra FC 

Sumenep. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai bahan referensi untuk pembelajaran tentang manfaat dari 

metode ankle weight exercise terhadap kecepatan lari. 

b. Bagi Komunitas 

     Sebagai bahan referensi latihan meningkatkan kecepatan lari dalam 

meningkatkan prestasi pada pemain sepak bola di Mitra FC Sumenep. 

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitain ini semoga dapat digunakan untuk menambah 

keilmuan peneliti agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam metode 

latihan di masa yang akan datang.  

d. Bagi Fisioterapi 

Sebagai referensi keilmuan khusunya fisioterapi olahraga dalam 

penanganan untuk meningkatkan kecepatan lari pada pemain sepak bola. 
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E. Keaslian Penelitian 

   Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No

. 

Peneliti 

dan Tahun 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

dengan 

Penelitian yang 

Akan Dilakukan 

1 Samiyah , 

2013 

Hubungan 

Antara 

Kecepatan 

Lari dan 

Kekuatan 

Otot Tungkai 

dengan Hasil 

Lompat Jauh 

pada Siswa 

Putra Kelas 

Atas SD 

Negeri 3 

Tambakmuly

o Kecamatan 

Puring 

Kabupaten 

Kebumen 

Tahun 

Pelajaran 

2012/2013 

a.Variabel 

bebas : 

Kecepatan 

lari dan 

kekuatan 

otot tungkai 

 

b.Variabel 

terikat : 

Hasil 

lompat jauh 

Terdapat 

hubungan 

yang 

signifikan 

antara 

kecepatan lari 

dan kekuatan 

otot tungkai 

terhadap hasil 

lompat jauh 

Peneliti ini 

meneliti 

hubungan 

antara 

kecepatan lari 

dengan 

kekuatan otot 

tungkai 

terhadap 

peningkatan 

lompat jauh. 

Sedangkan 

penelitian yang 

akan peneliti 

lakukan 

meneliti tentang 

pengaruh ankle 

weight yang 

dapat 

menambah 

kekuatan otot 

terhadap 

peningkatan 

kecepatan lari 

pada pemain 

sepakbola di 

Mitra FC 

Sumenep 

2 Radjiku et 

al, 2013 

Pengaruh 

Latihan Ankle 

Weight 

Terhadap 

Peningkatan 

Power 

Tendangan 

Long Passing 

pada 

Permainan 

Sepakbola 

a.Variabel 

bebas : 

Latihan 

ankle weight 

 

b.Variabel 

terikat : 

Peningkatan 

tendangan 

long passing 

pada 

Terdapat 

pengaruh 

yang 

signifikan 

pada latihan 

ankle weight 

terhadap 

peningkatan 

power 

tendangan 

long passing 

Peneliti ini 

meneliti 

pengaruh 

latihan ankle 

weight terhadap 

peningkatan 

power 

tendangan long 

passing 

sedangkan 

penelitian yang 
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Siswa Putra 

Kelas VIII 

SMP Negeri 2 

Telaga 

permainan 

sepakbola 

pada 

permainan 

sepakbola 

siswa putra 

kelas VIII 

SMP Negeri 

2 Telaga 

akan peneliti 

lakukan 

meneliti 

pengaruh 

latihan ankle 

weight terhadap 

peningkatan 

kecepatan lari 

pada pemain 

sepakbola di 

Mitra FC 

Sumenep 

3 Safitri et 

al, 2017 

Program 

Latihan Ankle 

Weight 

Terhadap 

Power 

Tungkai 

Pemain Bola 

Voli di Unit 

Aktivitas Bola 

Voli 

Universitas 

Negeri 

Malang 

a.Variabel 

bebas : 

Latihan 

ankle weight  

 

b.Variabel 

terikat : 

Peningkatan 

power 

tungkai 

pemain bola 

voli 

Terdapat 

peningkatan 

power 

tungkai pada 

pemain bola 

voli di Unit 

Aktivitas 

Bola Voli 

Universitas 

Negeri 

Malang 

Peneliti ini 

meneliti 

pengaruh 

latihan ankle 

weight terhadap 

peningkatan 

power tungkai 

pemain bola 

voli sedangkan 

penelitian yang 

akan peneliti 

lakukan 

meneliti 

pengaruh 

latihan ankle 

weight terhadap 

peningkatan 

kecepatan lari 

pada pemain 

sepakbola di 

Mitra FC 

Sumenep 

4 Indriastuti

, 2013 

Hubungan 

Antara 

Kecepatan 

Lari dan 

Kekuatan 

Otot Tungkai 

dengan 

Kemampuan 

Lompat Jauh 

Gaya Jongkok 

pada Siswa 

Putri Kelas IV 

dan V SD 

Negeri 3 

Tubokarto 

a.Variabel 

bebas : 

Kecepatan 

lari dan 

kekuatan 

otot tungkai 

 

b.Variabel 

terikat : 

Kemampua

n lompat 

jauh gaya 

jongkok 

Ada 

hubungan 

yang 

signifikan 

antara 

kekuatan otot 

tungkai 

terhadap 

kemampuan 

lompat jauh 

gaya jongkok 

Peneliti ini 

meneliti 

hubungan 

antara 

kecepatan lari 

terhadap 

kekuatan otot 

tungkai dengan 

kemampuan 

lompat jauh 

gaya jongkok 

sedangkan 

penelitian yang 

akan peneliti 

lakukan 

meneliti 
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pengaruh 

latihan ankle 

weight yang 

dapat 

menambah 

kekuatan otot 

terhadap 

peningkatan 

kecepatan lari 

pada pemain 

sepakbola di 

Mitra FC 

Sumenep 

5 Kamali, 

2015 

Pengaruh 

Latihan 

Beban Pada 

Tungkai 

Bagian Atas 

Menggunakan 

Alat Kinetic 

Bands 

Terhadap 

Kecepatan 

Lari Sprint 

100 Meter 

Pada Atlet 

Jepara Atletik 

Club (JAC) 

a.Variabel 

bebas : 

Latihan 

beban 

dengan 

kinetic band 

b. Variabel 

terikat : 

Kecepatan 

lari sprint 

100 meter 

Terdapat 

pengaruh 

latihan beban 

pada tungkai 

bagian atas 

menggunaka

n alat kinetic 

bands 

terhadap 

kecepatan lari 

sprint 100 

meter pada 

atlet Jepara 

Atletik Club 

(JAC) 

Peneliti ini 

meneliti latihan 

beban pada 

tungkai bagian 

atas 

menggunakan 

alat kinetic 

bands terhadap 

kecepatan lari 

sprint 100 

meterSedangka

n penelitian 

yang akan 

peneliti lakukan 

meneliti tentang 

pengaruh ankle 

weight yang 

dapat 

menambah 

kekuatan otot 

terhadap 

peningkatan 

kecepatan lari 

pada pemain 

sepakbola di 

Mitra FC 

Sumenep 

6 Saputra, 

2013 

Pengaruh 

Kekuatan 

Otot Tungkai, 

Kecepatan 

Lari Dan 

Ketepatan 

Tendangan 

Terhadap 

Terhadap 

Hasil 

a.Variabel 

bebas : 

Kekuatan 

otot tungkai, 

kecepatan 

lari, dan 

ketepatan 

tendangan  

b. Variabel 

terikat : 

Terdapat 

pengaruh 

kekuatan otot 

tungkai, 

kecepatan lari 

dan ketepatan 

tendangan 

terhadap hasil 

tendangan ke 

arah gawang 

Peneliti Sini 

meneliti 

pengaruh 

kekuatan Otot 

tungkai, 

kecepatan lari 

dan ketepatan 

tendangan 

terhadap Hasil 

tendangan 
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Tendangan 

Kearah 

Gawang Pada 

Klub Sepak 

Bola 

Persilang 

Divisi II Liga 

Jepara  

Tendangan 

ke arah 

gawang 

pada pemain 

sepak bola 

kearah gawang. 

Sedangkan 

penelitian yang 

akan peneliti 

lakukan 

meneliti tentang 

pengaruh ankle 

weight yang 

dapat 

menambah 

kekuatan otot 

terhadap 

peningkatan 

kecepatan lari 

pada pemain 

sepakbola di 

Mitra FC 

Sumenep 

 


