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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Olahraga merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi tubuh 

dan diperlukan oleh setiap orang yang ingin sehat. Kondisi fisik orang 

pada umumnya berbeda-beda. Hal ini bergantung pada faktor lingkungan 

tempat tinggal, asupan pola makan, serta rutinitas orang tersebut menjalani 

aktivitas kesehariannya dengan melakukan atau tidaknya berolahraga. 

Orang yang memiliki kondisi fisik yang baik dapat dilihat dari aktivitas 

sehari-harinya, seperti melakukan rutinitas olahraga secara teratur, 

menjaga pola makan dengan baik, serta merawat kondisi sekitar 

lingkungannya agar tetap bersih dan higenis. 

Kegiatan olahraga dapat dilakukan sebagai ajang hiburan apabila 

melakukan olahraga tersebut dalam situasi bersama partner atau teman-

teman dengan melakukan bentuk permaianan kecil atau besar yang dapat 

menciptakan suasana senang gembira ketika saat dan sesudah 

melakukannya. Tetapi apabila dalam melakukan aktivitas olahraga 

terdapat unsur persaingan memperebutkan suatu ajang atau kejuaraan dan 

menuntut untuk memiliki kondisi fisik yang baik, maka dapat dikatakan 

kegiatan tersebut sebagai olahraga kompetisi. 

Dalam sebuah olahraga kompetisi, disini dibutuhkan kondisi fisik yang 

bagus. Tujuan mempunyai kondisi fisik yang bagus ialah agar dapat 

terbentuknya struktur tubuh yang kokoh dan selalu siap untuk tampil 

prima. Orang yang sudah terbentuk kondisi fisik yang bagus dan rutin 

melakukan olahraga pasti jauh lebih baik kondisi fisiknya. Dan apabila 

orang yang belum terbentuk kondisi fisik yang bagus tetapi rutin 

melakukan olahraga maka seiring waktu akan tercapai terbentuknya 

kondisi fisik yang jauh lebih baik lagi. Setiap kondisi fisik yang bagus 

dalam tubuh orang bermacam-macam dengan disesuaikan pada setiap 
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cabang olahraganya. Dalam hal ini tentu setiap atlet dalam menekuni 

masing-masing cabang olahraga memerlukan proses pembentukan kondisi 

fisik yang sesuai dengan karakteristik cabang olahraganya. 

Memiliki kondisi fisik yang bagus merupakan peranan pelatih juga 

dalam membentuk seorang atlet dapat berjalan lancar melaksanakan 

program latihan tahap demi tahapan. Setiap program latihan yang 

deberikan pelatih kepada atletnya terdapat komponen-komponen yang 

menunjang kinerja fisik atlet. Setiap atlet yang diberi program latihan oleh 

pelatih mempunyai porsi latihan yang berbeda-beda, baik sesuai secara 

individu atlet, posisi atlet, dan cabang olahraganya untuk dapat menunjang 

performa kondisi fisik atlet. Program-program dalam tahap latihan 

menjadi rutinitas seorang atlet untuk dilakukan dan dijadikan sebagai 

tuntutan dalam meraih sebuah prestasi. 

Setiap atlet maupun pelatih tentu menginginkan sebuah prestasi yang 

didapat dari hasil kerja keras selama proses latihan. Agar terciptanya 

sebuah prestasi yang maksimal maka program latihan yang diberikan 

pelatih dan dijalankan oleh atlet harus berjalan secara sistematis dan 

tercapainya target dalam latihan untuk melampaui nilai standar lebih 

kriteria kondisi fisik yang diberikan oleh pelatih. Dalam penyusunan 

program latihan pelatih tentunya menentukan waktu yang tepat dalam 

tahapan periodisasi latihan, lalu diberikan kepada atlet yang sudah dilihat 

dari kondisi dan teknik awal, sehingga target atau sasaran pelatih 

membentuk kondisi fisik atlet yang bagus dapat berjalan sesuai target 

prestasi yang akan diraih dengan maksimal. 

Beberapa aspek kondisi fisik dalam latihan yang dibutuhkan atlet 

dan menjadi syarat kriteria terbentuknya sebuah prestasi maksimal 

diantaranya yaitu fleksibilitas, daya tahan, kecepatan dan kekuatan. Salah 

satu diantara cara atau bentuk latihan sebagai upaya menunjang aspek 

kondisi fisik atlet yaitu dapat dilakukan dengan latihan kekuatan 

(strength). Latihan kekuatan (strength) merupakan dasar untuk 

membangun otot dan membentuk sebuah power. Power merupakan hal 
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yang paling penting harus dimiliki dalam otot atlet agar bisa memberikan 

hasil yang lebih maksimal ketika bertanding.  

Pada umumnya setiap atlet di berbagai cabang olahraga dituntut 

mempunyai power yang bagus dalam anggota tubuhnya, baik 

pembentukan power di lengan atau power di tungkai. Penulis melihat 

khususnya di setiap tim ekstrakulikuler futsal tingkat SMA dalam proses 

pembentukan power tungkai di setiap latihan yang diberikan pelatih 

kepada atletnya sangat kurang maksimal. Pelatih lebih sering memberikan 

program latihan kepada atlet futsalnya berupa teknik dan taktik, adapun 

fisik atau aspek kondisi fisik yang dibentuk yaitu hanya pembentukan daya 

tahan kardiovaskularnya saja. Sehingga ketika penulis melihat beberapa 

tim ekstrakulikuler futsal tingkat SMA bertanding, sering terjadi 

melemahnya daya tingkat kekuatan shooting menendang bola maupun 

daya tingkat kecepatan berlari atlet pada saat babak kedua bergulir. Maka 

berkaitan dengan hal tersebut, sangat jelas dibutuhkan proses 

pembentukan sebuah power yang baik sesuai dengan spesifikasi cabang 

olahraga, khususnya futsal yang lebih banyak menekankan pada 

pembentukan power tungkai.  

Dalam hal ini power terbentuk ketika atlet mengangkat, mendorong, 

atau menahan objek dengan membangkitkan tenaga yang dimilikinya. 

Untuk membangkitkan suatu tegangan terhadap sesuatu tahanan 

diperlukan adanya kontraksi otot-otot yang bekerja. Pada umumnya 

latihan kekuatan lebih cenderung mengarahkan ke berbagai bentuk suatu 

beban. Di dalam latihan beban atau weight training, terdapat beberapa 

model atau bentuk sistem dan metode. Menurut Satriya et al. 

(2014,hlm,108) metode dan sistem latihan weight training terdiri dari: 

1. Set sistem 

2. Super set 

3. Split routines 

4. Multi poundage 

5. Burn out 

6. Sistem piramid 
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Mengenai sistem set, sistem ini merupakan metode atau sistem 

dalam latihan beban yang dapat meningkatkan kekuatan. Selain itu sistem 

ini banyak digunakan oleh para atlet, karena pelaksanaannya yang mudah. 

Pelaksanaannya dengan cara melakukan beberapa repetisi dari suatu 

bentuk latihan, lalu disusul dengan istirahat, dan kemudian mengulangi 

lagi repetisi seperti semula. Dalam hal pelaksanaan, Harsono berpendapat 

(1988,hlm,196), “Ada yang melakukan dua set untuk setiap bentuk latihan, 

ada pula yang tiga set”. Selanjutnya mengenai sistem superset, sistem ini 

juga merupakan sistem atau metode dalam latihan beban. Menurut 

Harsono (1988,hlm,197), “Pelaksanaannya ialah, setiap bentuk latihan 

disusul oleh bentuk latihan, untuk otot-otot antagonisnya”. Dalam sistem 

superset ini atlet melakukan kombinasi bentuk latihan yang berlawanan 

otot, dengan cara setelah melakukan bentuk latihan pertama dilanjut ke 

bentuk latihan kedua. 

Oleh karena itu, penulis disini bermaksud untuk mengkaji lebih 

dalam salah satu sistem atau metode dalam latihan kekuatan (strength) 

yang dapat meningkatakan power tungkai yaitu antara latihan kekuatan 

dengan sistem superset dan latihan kekuatan dengan sistem set, yang 

dimana bentuk latihan ini penulis akan berfokus pada kinerja otot tungkai. 

Sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Perbandingan 

Latihan Kekuatan Sistem Superset dengan Sistem Set Terhadap 

Peningkatan Power Tungkai”. (Studi eksperimen pada atlet Tim 

Ekstrakulikuler Futsal SMA Terpadu Hayatan Thayyibah Sukabumi). 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah yang penulis 

ungkapkan, maka penulis merumuskan masalah yaitu: 

Apakah terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara latihan 

kekuatan sistem superset dengan sistem set terhadap peningkatan power 

tungkai pada atlet Tim Ekstrakulikuler Futsal SMA Terpadu Hayatan 

Thayyibah ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan dan rumusan 

masalah yang penulis susun, penelitian ini bertujuan untuk: 

Mengetahui perbedaan pengaruh yang signifikan antara latihan 

kekuatan sistem superset dengan sistem set terhadap peningkatan power 

tungkai pada atlet Tim Ekstrakulikuler Futsal SMA Terpadu Hayatan 

Thayyibah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap hasil dari penelitian yang penulis uraikan diatas 

dapat bermanfaat bagi seluruh mahasiswa Fakultas Olahraga khususnya 

Jurusan Kepelatihan. Manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Dari segi teori, diharapkan dapat menjadikan wawasan luas di 

bidang keilmuan khususnya di bidang kepelatihan, juga bermanfaat 

bagi atlet dan pelatih guna menambah pengetahuan dan informasi 

yang lebih. 

2. Dari segi kebijakan, dapat mengetahui perkembangan aspek 

kondisi fisik khususnya dalam peningkatan power tungkai yang 

akan berdampak pada keberhasilan pencapaian sebuah prestasi.   

3. Dari segi praktik, dapat menjadi acuan oleh para pelatih dan atlet 

dalam mengukur kondisi fisik khususnya peningkatan power 

tungkai. 

4. Dari segi isu serta aksi sosial, dapat dilihat dari sebuah proses 

pengalaman ketika berada di lapangan pada saat atlet futsal berlari 

dan menendang bola tetapi dilakukan dengan kurang memuaskan 

yang disebabkan oleh kemampuan power tungkai yang lemah, 

maka dari itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

menjadikan acuan untuk berlatih meningkatkan kekuatan 

khususnya otot tungkai. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Bagian ini memuat sistematika sebagai berikut: 
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 BAB I, berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur 

organisasi skripsi. Pada bagian ini peneliti membuat kerangka 

mulai dari permasalahan yang akan diteliti hingga maksud dan 

tujuan dilakukannya sebuah penelitian. 

 BAB II, berisi kajian pustaka atau landasan teoritis yang di 

dalamnya terdapat beberapa pengertian dan konsep dari para ahli 

mengenai permasalahan penelitian. 

 BAB III, berisi tentang gambaran, alur, prosedur penelitian yang 

dilaksanakan oleh penulis untuk memaparkan bentuk metode 

penelitian yang terkait. 

 BAB IV, berisi dua hal utama, yaitu (1) temuan penelitian 

berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, (2) pembahasan 

temuan penelitian. 

 BAB V, berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi. Pada bab ini 

penulis menyimpulkan hasil dari analisis temuan yang penulis 

teliti, juga mengajukan hal-hal penting yang dapat bermanfaat dari 

hasil penelitian. 

 

 

 


