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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hidup sehat adalah harapan semua orang tetapi kesehatan tidak akan 

pernah diperoleh apabila tanpa diikuti oleh usaha yang memadai. Apabila 

kehidupan kita terus menerus dimanjakan dengan segala sesuatu yang otomatis 

dan instan, pada akhirnya bisa mengakibatkan kita menjadi manusia yang kurang 

gerak. Kurang gerak salah satu hal yang mempengaruhi rendahnya tingkat 

kebugaran jasmani seseorang. Disadari atau tidak, sebenarnya kebugaran jasmani 

itu merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia karena kebugaran jasmani 

bersenyawa dengan hidup manusia (Depdiknas, 2007).    

Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan 

pekerjaan dengan efisien tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti (Nurhasan, 

2007). Kebugaran jasmani erat kaitannya dengan kegiatan manusia melakukan 

pekerjaan dan bergerak. Kebugaran  jasmani yang dibutuhkan manusia untuk 

bergerak dan melakukan pekerjaan bagi setiap individu tidak sama, sesuai dengan 

gerak atau pekerjaan yang dilakukan. Kebugaran jasmani  yang dibutuhkan setiap 

orang berbeda tergantung aktivitas yang dijalani dalam kehidupan sehari-hari. 

Seorang TNI membutuhkan tingkat kebugaran jasamani yang berbeda dengan 

seorang atlet. Kebugaran jasmani yang dibutuhkan oleh seorang atlet pun berbeda 

sesuai dengan tingkatan  umur atlet tersebut.   

Untuk dapat meningkatkan kebugaran jasmani, banyak cara yang dapat 

dilakukan. Hal umum yang dapat dilakukan adalah dengan selalu berolahraga 
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secara teratur. Olahraga adalah salah satu aktivitas yang dapat meningkatkan 

kebugaran jasmani. Secara umum pembinaan olahraga di Indonesia diarahkan 

untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan kesehatan seluruh masyarakat, 

sedangkan secara khusus pembinaan olahraga diarahkan untuk pencapaian 

prestasi, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Cabang 

olahraga prestasi tersebut dapat diterapkan di lingkungan sekolah maupun di luar 

lingkungan sekolah. Salah satu cabang olahraga prestasi yang diterapkan di 

sekolah adalah Futsal. 

Futsal merupakan salah satu cabang olahraga permainan yang dimainkan 

oleh dua regu yang masing-masing regu terdiri dari 5 orang pemain yang salah 

satunya adalah penjaga gawang. Ukuran lapangan futsal dan bolanya pun lebih 

kecil dibandingkan sepakbola lapangan rumput. Aturannya pun tidak sama dengan 

sepakbola. Aturan permainan futsal dengan sengaja dibuat sangat ketat oleh FIFA 

agar nilai Fair Play terjadi dan sekaligus untuk menghindari cedera berhubung 

lapangan permainan futsal (untuk pertandingan internasional) bukan terbuat dari 

runput, tetapi dari kayu atau plastik/rubber, sehingga apabila terjadi benturan akan 

sangat berbahaya bagi para pemain. 

Karena ukuran lapangan yang lebih kecil, dan jumlah pemain lebih sedikit, 

permainan Futsal lebih dinamis karena gerakan yang cepat dan berbeda dengan 

sepakbola, maka dari itu jumlah gol yg diciptakan dalam permainan futsal, 

umumnya jauh lebih banyak. Disamping itu di futsal pemain juga di pelajari untuk 

bermain lebih akurat seperti passing, control, dribbling dan shooting. Disini 

tekhnik dasar permainan Futsal/Sepakbola di bentuk. Maka dari itu di 
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Eropa/Amerika Latin Futsal telah dimainkan dari usia muda (5thn ke atas).aeperti 

banyaknya pemain sepakbola yang terkenal mulai karirnya dari futsal, antara lain, 

Robinho, Zidane dll. 

Tujuan dari futsal itu sendiri adalah memasukan bola ke gawang lawan 

dan mencegah terjadinya gol ke gawang sendiri, dengan memanipulasi bola 

dengan kaki. Selain lima pemain utama tadi, setiap regu diperbolehkan memiliki 

pemain cadangan. 

Futsal merupakan cabang olahraga yang asal mulanya dari cabang 

olahraga sepakbola, Karena itu teknik permainan futsal sama dengan teknik dasar 

sepakbola. Banyak teknik dasar yang dilakukan dalam futsal juga dilakukan 

dalam sepakbola konvensional. Menurut Justinus dkk, (2006:8-10) teknik dasar 

futsal yaitu : mengumpan (passing), menahan bola (control), mengumpan 

lambung (chipping), menggiring bola (dribbling), dan menembak (shooting). 

Teknik dasar di atas menjadi karakteristik cabang olahraga futsal. Apabila 

dari kelima aspek keterampilan teknik dasar futsal di atas telah dikuasai, maka 

pemain dapat bermain futsal secara baik. Dalam pencapaian prestasi maksimal, 

diperlukan beberapa faktor penunjang dalam olahraga futsal. Faktor-faktor 

tersebut menurut Harsono (1988:100) yaitu : “. . . ada empat aspek latihan yang 

perlu diperhatikan dan dilatih secara seksama oleh atlet, yaitu (a) latihan fisik,   

(b) latihan teknik, (c) latihan taktik, dan (d) latihan mental”. Keempat faktor ini 

mutlak harus dimiliki seorang atlet futsal. 

Untuk bermain futsal dengan baik, pemain harus dibekali dengan teknik 

dasar yang baik. Pemain yang mempunyai teknik dasar yang baik cenderung 
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pemain tersebut dapat bermain futsal dengan baik pula. Untuk itu seorang pemain 

harus menguasai beberapa teknik dasar futsal. Salah satu teknik dasar yang harus 

dikuasai dalam bermain futsal adalah menendang. Teknik dasar menurut Sudrajat 

yang dikutip Lingling dkk, (1997:38) adalah : „Teknik dasar adalah merupakan 

keterampilan-keterampilan pokok yang harus dikuasai untuk dapat berprestasi 

tinggi‟. 

Oleh karena itu, untuk dapat bermain Futsal harus menguasai teknik-teknik 

dasar Futsal yang baik. Untuk dapat menghasilkan permainan Futsal yang 

optimal, maka seorang pemain harus dapat menguasai teknik-teknik dalam 

permainan. Permainan Futsal  membutuhkan kecepatan, kelincahan, kekuatan, dan 

daya tahan hal tersebut sejalan dengan beberapa unsur kebugaran jasmani yang 

diungkapkan oleh Nurhasan (2007) antara lain : kekuatan, kecepatan, kelentukan, 

kelincahan dan daya tahan (Nurhasan, 2007).  Menurut Untoro (2002),  permainan 

futsal memerlukan keterampilan yang berhubungan dengan kebugaran  tubuh, 

yaitu kekuatan atau daya  ledak  otot,  kecepatan  dan  kelincahan. 

 Dan untuk dapat memiliki kemapuan teknik dasar yang baik perlu dimiliki 

juga tingkat kebugaran yang baik. Selain itu  secara tidak langsung tingkat 

kemampuan fisik orang tersebut akan meningkat dan dapat dipastikan pula bahwa 

kemampuan fisik yang tinggi akan menghasilkan kebugaran jasmani yang tinggi 

pula Kondisi fisik yang baik harus dimiliki seorang atlet karena merupakan syarat 

yang tidak dapat diabaikan dan penting sekali dalam mencapai prestasi yang 

tinggi. Disamping itu, kondisi fisik yang baik merupakan kunci keberhasilan 

dalam berbagai cabang olahraga.  
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Untuk mengetahui dan menilai tingkat kebugaran jasmani seseorang atlet 

dapat dilakukan dengan pengukuran. Pengukuran kebugaran jasmani dilakukan 

dengan tes kebugaran jasmani. Untuk melakukan tes diperlukan adanya 

alat/instrumen. Tes Kesegaran Jasmani Indonesia (TKJI) merupakan salah satu 

bentuk instrument untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani (Depdiknas, 2007).  

Disini peneliti mengambil tester dari tim futsal SMA Negeri 16 Bandung, 

karena tim futsal ini bisa dibilang sebagai tim futsal di kota bandung yang 

prestasinya secara konsisten baik, bahkan cenderung dari tiap tahun ke tahun 

prestasi futsal SMA Negeri 16 Bandung menanjak, dengan konsistensi prestasi 

yang bisa dibilang mengkilap itu, maka peneliti ingin sekali mengetahui dan 

meneliti tingkat kebugaran jasmani tim futsal SMA Negeri 16 Bandung. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bertujuan mengidentifikasi 

atau menganalisis tingkat kebugaran jasmani  atlet Futsal dengan menggunakan 

sampel atlet yang berasal dari anggota ekstrakulikuler Futsal SMA Negeri 16 

Bandung dengan judul penelitian “PROFIL TINGKAT KEBUGARAN 

JASMANI ATLET FUTSAL SMA NEGERI 16 BANDUNG”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penulis 

mencoba merumuskan masalah umum dari penelitian tesebut “Bagaimanakah 

profil tingkat kebugaran jasmani pada atlet futsal sma negeri 16 bandung?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan 

yang ingin dicapai yaitu: “Untuk mengidentifikasi tingkat kebugaran jasmani pada 

atlet futsal SMA Negeri 16 Bandung” 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang serta tujuan penelitian, maka manfaat yang 

diharapkan oleh penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat secara teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi 

keilmuan bagi seorang pelatih dan atlet sebagai masukan pada saat 

memberikan materi latihan fisik dan teknik dalam menjalankan profesinya. 

2. Manfaat secara praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

bagi penulis khususnya, para pelatih, dan atlet pada umumnya dalam 

menentukan dan menerapkan latihan yang efektif untuk meningkatkan 

kemampuan shooting pada olahraga futsal. 

E. Definisi Istilah 

Untuk menghindari salah tafsir dalam penelitian ini, maka penulis 

membatasi istilah- istilah sebagai berikut : 

1. Tingkat adalah Kedudukan. Dalam penelitian ini tingkat yang dimaksud adalah 

kedudukan atau seberapa tinggi keadaan kebugaran jasmani atlet futsal SMAN 

16 Bandung. 

2. Kebugaran Jasmani adalah Menurut Rusli Lutan (1988:7) kemampuan 

seseorang untuk melakukan tugas fisik yang memerlukan kekuatan, daya tahan 
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dan fleksibilitas. Menurut Gabbard (1987:50) “Kesegaran jasmani mempunyai 

beberapa komponen.” Komponen-komponen itu adalah : 

       kecepatan, kekuatan, keseimbangan dan kordinasi. Kecepatan adalah 

suatu kemampuan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yan lain 

dalam waktu sesingkat mungkin. Kekuatan adalah kemampuan melawan 

tahanan dengan suatu kecepatan dan kontraksi yang tinggi. 

Keseimbangan adalah suatu kemampuan mempertahankan posisi tubuh 

dalam keseimbangan pada situasi gerakan statis maupun dinamis. 

Koordinasi adalah kemampuan untuk menggabungkan sistim motor dan 

sensori menjadi suatu pola gerak yang lebih efisien.  
 

3. Futsal menurut Murhananto (2006:6) adalah permainan sepakbola dalam 

ruangan, asal kata dari Futbol atau Futebol (bahasa Spanyol atau Portugal) 

yang berarti permainan sepakbola dan Salon atau Sala (dari bahasa Perancis 

atau Spanyol) yang berarti ruangan. 

F. Batasan Penelitian 

Batasan masalah sangat perlu dinyatakan sebagai pembatasan masalah 

penelitian itu sendiri agar penelitian lebih terarah dan akan memperoleh suatu 

gambaran yang jelas. Oleh karena itu penulis membatasi masalah sebagai berikut : 

1. Sampel penelitian merupakan atlet putra Futsal SMAN 16 Bandung. 

2. Instrumen atau alat ukur yang digunakan adalah Tes Kesegaran Jasmani 

Indonesia untuk remaja usia 16-19 Tahun yang meliputi tes : Lari 60 meter, 

gantung siku tekuk 60 detik (pull up), baring duduk (sit up)  60 detik, loncat 

tegak (vertical jump), dan terakhir lari 1200 meter. 

 


