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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Olahraga merupakan suatu kebutuhan manusia untuk menjaga 

tubuhnya agar tetap sehat. Olahraga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan 

tubuh dan kebugaran jasmani seseorang dalam kehidupan sehari-hari agar 

kondisi fisiknya tetap prima dan sehat. Kehidupan modern pada saat ini 

menyebabkan manusia semakin sadar akan pentingnya olahraga. Kesadaran ini 

mempengaruhi perkembangan pengetahuan dan minat pada olahraga semakin 

pesat, baik sebagai suatu hobi, tontonan, rekreasi, kebugaran, kesehatan 

maupun mata pencaharian (Abraham, 2010). 

Salah satu olahraga yang populer saat ini yaitu permainan sepak bola. 

Sepak bola adalah olahraga yang menggunakan bola kaki yang dimainkan oleh 

dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 orang. Memasuki abad ke 21, 

olahraga ini dimainkan lebih dari 250 juta orang di 200 negara, yang 

menjadikannya olahraga paling populer di dunia. Teknik-teknik dasar yang 

diperlukan dalam permainan sepak bola ada beberapa macam, seperti stop ball 

(menghentikan bola), shooting (menendang bola ke gawang), passing 

(menyundul bola), dan dribbling(menggiring bola) (Sujarwo, dkk 2015). 

Kondisi fisik yang perlu dilatih dan ditingkatkan dalam berbagai 

macam cabang olahraga harus sesuai dengan kebutuhan. Selain harus 
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menguasai teknik-teknik dasar bermain sepak bola yang benar pemain juga 

harus mempunyai kondisi fisik yang baik (Satojo, 1998). Terdapat beberapa 

komponen-komponen penting dalam melakukan olahraga sepakbola seperti 

daya tahan (endurance), kecepatan (speed), kekuatan (strenght), reaksi 

(reaction) dan kelincahan (agility) (Surohudin, 2013). Kelincahan merupakan 

salah satu komponen terpenting dalam permainan sepak bola, karena dengan 

adanya kelincahan pemain dapat bergerak dengan gesit dengan tetap menjaga 

keseimbangan dan kelincahan mempunyai peran penting dalam keterampilan 

dalam menggiring bola, dengan kelincahan yang dimiliki kemampuan dalam 

menggiring bola akan semakin baik (Faruq dalam Uut, 2012). 

Bahrudin (2008) kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk 

mengubah arah dengan kecepatan dan tepat pada waktu bergerak tanpa 

kehilangan keseimbangan. Pemain yang lincah adalah pemain yang bergerak 

tanpa kehilangan keseimbangan dan kesadaran akan posisi tubuhnya 

(Mappaompo, 2011). Kelincahan itu bisa terjadi karena adanya gerakan dari 

tenaga yang eksplosif dan besarnya dari tenaga tersebut ditentukan oleh 

kekuatan kontraksi serabut otot dan kecepatan otot bergantung pada kekuatan 

kontraksi serabut otot. Sehingga kontraksi otot tersebut akan tergantung dari 

daya rekat serabut-serabut otot dan kecepatan transmisi impuls saraf (Yoga, 

2012). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelincahan adalah salah satu aspek 

kondisi fisik yang digunakan pada olahraga sepak bola untuk mencapat suatu 

prestasi. 

Seorang pemain sepak bola dapat meningkatkan kelincahanya dengan 

menggunakan metode latihan   beban , yang dimana latihan beban mutlak 
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dilakukan dalam hampir seluruh cabang olahraga dengan tujuannya untuk 

meningkatkan fungsi fisiologi dan kapasitas kerja otot dalam mempersiapkan 

kegiatan atau kerja fisik yang sangat bervariasi baik yang bersifat ringan atau 

berat (Akhmad, 2015). Latihan beban memberikan dampak terhadap 

perubahan struktur otot dalam menyimpan cadangan kalori segaligus 

memberikan dukungan terhadap kinerja fisik. Semakin tinggi cadangan kalori 

di dalam otot, maka akan semakin besar pula energi yang dikeluarkan oleh 

tubuh. Besarnya energi yang dimiliki, maka akan memberikan kontribusi yang 

besar perhadap pencapaian penampilan yang optimal. Ada beberapa metode 

latihan untuk meningkatkan kekuatan otot dan yang lebih efektif dan efisien 

dengan menggunakan  salah satu metode yaitu metode latihan ankle weight. 

Ankle Weight adalah alat pemberat kaki terbuat dari kain yang berisikan serbuk 

besi. Latihan ankle weight ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan kinerja 

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

tungkai bawah. Dengan adanya latihan beban berupa ankle weight akan 

meningkatnya ukuran serabut otot yang ada pada tungkai dan pada akhirnya 

akan meningkatkan kecepatan kontraksi otot sehingga menyebabkan 

peningkatan pada kelincahan (Fitriani, 2015). 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada atlet sepak bola di Mitra FC 

Sumenep, didapatkan data sebanyak 34 orang ( 76% )  atlet mengalami 

masalah terhadap kelincahan sedangkan yang tidak, sebanyak 11 orang (24%) 

sehingga performa saat mengikuti pertandingan kurang maksimal dan 

prestasi pada Mitra FC Sumenep ini kurang baik karena dilihat dari beberapa 

perlombaan club ini tidak mendapatkan juara dan  kurangnya latihan pada 

fisik. Solusi untuk  meningkatkan kelincahan pada para pemain dengan 
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menggunakan ankle weight untuk menambah kekuatan otot tungkai. 

sehingga, peneliti tertarik untuk meneliti model latihan dengan judul “ 

Pengaruh pemberian AnkleWeight terhadap kelincahan (agility) pada pemain 

sepak bola  di Mitra FC Sumenep”. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh pemberian  ankleweight terhadap kelincahan (agility) 

pada pemain sepak bola di Mitra FC Sumenep ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

a. Mengidentifikasi pengaruh pemberian ankleweight terhadap 

kelincahan (agility) pada pemain sepak bola di Mitra FC Sumenep. 

2. Tujuan Khusus  

a. Mengidentifikasi kelincahan (agility) pada pemain sepak bola di Mitra 

FC Sumenep sebelum pemberian ankleweight. 

b. Mengidentifikasi kelincahan (agility) pada pemain sepak bola di Mitra 

FC Sumenep sesudah pemberian ankleweight. 

c. Menganalisis  pengaruh pemberian ankleweight terhadap kelincahan 

(agility) pada pemain sepak bola di Mitra FC Sumenep. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Menambah wawasan dalam mengembangkan ilmu fisioterapi olahraga. 

b. Sebagai referensi bagi  penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

 



5 

 

 
 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi peneliti  

Hasil penelitian ini diterapkan dapat bermanfaat untuk 

menambah keilmuan peneliti supaya dapat dijadikan pedoman untuk 

metode latihan di masa yang akan datang.  

b. Manfaat bagi komunitas. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi latihan 

kelincahan (agility) yang nantinya dapat meningkatkan prestasi pemain 

sepak bola di Mitra FC Sumenep. 

c. Manfaat bagi mahasiswa fisioterapi. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi keilmuan 

khususnya bagi mata kuliah fisioterapi olahraga dan nantinya dapat 

bermanfaat bagi pengambilan keputusan dalam menentukan treatment 

untuk pasien yang akan datang. 
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E. Keaslian Peneliti 

Tabel 1.1 Keaslian Peneliti 

No Peneliti 

dan 

tahun 

Judul 

penelitian 

Variabel 

penelitian 

Hasil 

penelitian 

Perbedaan dengan 

peneliti yang akan 

dilakukan 

1 Miller 

etal,  

2006 

The 

effectof a6-

weekplyom

etri 

training 

program 

onagility 

a.Variabel bebas 

:plyometrictraini

ng 

 

b.Variabel 

terikat : agility 

Latihan 

plyometricbis

a menjadi 

latihan yang 

efektif untuk 

meningkatka

n kelincahan. 

Peneliti ini 

meneliti 

efektifitas latihan 

plyometric dalam 

6 minggu 

terhadap 

kelincahan 

sedangkan 

peneliti yang akan 

meneliti 

melakukan 

pengaruhkombina

sizig-zag 

runexercisedenga

n  menggunakan 

ankleweight 

terhadap 

kelincahan 

(agility) pada 

pemain sepakbola 

di Mitra FC 

Sumenep. 

2 Iman 

etal,  

2013 

Hubungan 

antara 

kelincahan 

dan 

kecepatan 

terhadap 

hasil 

menggiring 

bola 

a.Variabel bebas 

: hubunga antara 

kelincahan dan 

kecepatan 

 

b.Variabel 

terikat : 

kemampuan 

menggiring bola 

terdapat 

hubungan 

yang 

signifikan 

antara 

kelincahan 

dan 

kecepatan 

terhadap hasil 

menggiring 

bola. 

Peneliti ini 

meneliti ada 

tidaknya 

hubungan antara 

kelincahan dan 

kecepatan 

terdapat hasil 

menggiring bola 

sedangkan 

peneliti yang akan 

peneliti lakukan 

adalah adakah 

pengaruh 

kombinasi zig-zag 

runexercisedenga

n pemberian  
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ankleweightterhad

ap kelincahan 

pada pemain 

sepakbola di 

Mitra FC 

Sumenep. 

3 Apriyant

o etal, 

2013 

Pengaruh 

latihan 

beban 

terhadap 

kekuatan 

otot kaki 

dan 

kemampua

n 

menendang 

pemain 

sepakbola 

a.Variabel bebas 

: latihan beban 

 

b.Variabelterikat 

: kekuatan otot 

kaki dan 

kemampuan 

menendang 

 

Kekuatan 

otot kaki 

merupakan 

salah satu 

faktor 

penting 

dalam 

kemampuan 

menendang. 

Peneliti ini 

meneliti untuk 

mengetahui 

pengaruh latihan 

beban terhadap 

kekuatan otot 

kaki dan 

kemampuan 

menendang pada 

pemain 

sepakbola, 

sedangkan 

peneliti yang akan 

meneliti adakah 

pengaruh 

kombinasi zig-zag 

runexercise 

dengan pemberian 

ankleweight 

terhadap 

kelincahan pada 

pemain sepakbola 

pada Mitra FC 

Sumenep. 

4 Paja etal,  

2014 

Pengaruh 

ankleweigh

t terhadap 

hasil 

tendangan 

jauh pada 

pemain 

sepakbola 

di kelas x 

SMA 

Negri 

Tapa. 

a.Variabel bebas  

: ankleweight 

 

b.Variabel 

terikat : 

tendangan jauh 

Adanya 

pengaruh 

pelatihan 

ankleweightte

rhadap hasil 

tendangan 

jauh pada 

permainan 

sepak bola di 

kelas X SMA 

Negeri 1 

Tapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti ini 

meneliti untuk 

mengetahui 

adanya pengaruh 

ankleweight 

terhadap 

tendangan jauh 

pada pemain 

sepakbola di kelas 

x SMA Negri 

Tapa. Sedangkan 

peneliti yang akan 

meneliti adakah  

pengaruh 

kombinasi zig-zag 

run dengan 

pemberian 

ankleweightterhda

p kelincahan 

(agility) pada 
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 pemain sepakbola 

di Mitra FC 

Sumenep. 

5 Safitri 

etal,  

2017 

Program 

latihan 

ankleweigh

t terhadap 

power 

tungkai 

pemain 

bola voli di 

unit 

aktivitas 

bola voli 

Universitas 

Negri 

Malang. 

a.Variabel bebas 

: ankleweight 

 

b.Variabel 

terikat : power 

tungkai 

Terdapat 

pengaruh 

pemberian 

ankleweight 

terhadap 

peningkatan 

power 

tungkai 

pemain bola 

voli di unit 

aktifitas bola 

voli 

Universitas 

Negri 

Malang. 

Peneliti ini 

meneliti untuk 

mengetahui 

adanya pengaruh 

pemberiananklew

eight terhadap 

peningkatan 

power tungkai 

pemain bola voli 

di unit aktifitas 

bola volly 

Universitas Negri 

Malang. 

Sedangkan 

peneliti yang 

meneliti adalah 

adakah pengaruh 

kombinasi zig-zag 

rundengan 

pemberian 

ankleweight 

terhadap 

kelincahan pada 

pemain sepakbola 

di Mitra FC 

Sumenep. 

 

  

 

 

 


