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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Olahraga futsal merupakan olahraga yang sangat populer saat ini di 

kalangan masyarakat, khususnya di kalangan pelajar baik anak SD, SMP, 

SMA dan mahasiswa. Futsal banyak di gemari sebagai olahraga pemainan 

yang sangat sederhana dan media bermainnya banyak di jumpai di 

kalangan masyarakat ada yang indoor ataupun outdor. Lebih jauh olahraga 

futsal sekarang sudah menjadi olahraga prestasi dengan seiring dengan 

maraknya kompetisi tingkat nasional maupun tingkat internasional. 

 Seiring berkembangnya olahraga futsal, maka semakin banyak pula 

klub ataupun UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) yang bermunculan sebagai 

wadah bagi penggemar olahraga futsal untuk menyalurkan hanya sekedar 

untuk kesenangan atau  menekuni olahraga futsal untuk prestasi. 

 Berbicara mengenai prestasi olahraga futsal pasti banyak aspek 

pendukung di dalamnya. Terutama atlet futsal harus mempunyai berbagai 

aspek kemampuan untuk menunjang permainan futsal untuk mencapai 

prestasi. Selain aspek skill atau keterampilan dalam bermain futsal, aspek 

kondisi fisik sangat penting di dalam permainan futsal yang cenderung 

menggunakan atau memerlukan energi untuk daya tahan melakukan 

olahraga futsal. 

 Waktu bermain futsal dalam satu pertandingan adalah 2x20 menit. 

Atlet futsal harus mempertahankan kondisi fisiknya saat bermain dengan 

waktu yang cukup lama. Terlebih jika kompetisi yang sistemnya liga 

dalam 1 seri  selama seminggu setiap hari ada pertandingan, ditambah lagi 

untuk olahraga prestasi waktu yang digunakan adalah waktu bersih jadi 

satu kali pertandingan bisa lebih dari 40 menit waktu normal. Oleh sebab 

itu atlet futsal memerlulan kondisi fisik yang baik, daya tahan yang cukup 

lama dan kemampuan recovery (pemulihan) dari kelelahan yang cepat. 

Fisik yang tahan lama akan terjadinya kelelahan otot, recovery yang cepat. 
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 Olahraga futsal merupakan permainan yang membutuhkan skill yang tinggi untuk 

bergerak dalam ruang gerak yang sempit dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 

Sehingga dalam olahraga futsal memerlukan kelincahan. Di dalam permainan futsal, 

kelincahan tidak akan maksimal jika  masa recovery atlet lama. Harsono (2001:21) 

menjelaskan bahwa kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah arah dan posisi 

tubuh dengan cepat dan tepat pada waktu sedang bergerak, tanpa kehilangan 

keseimbangan dan kesadaran akan posisi tubuhnya. Jelas dari apa yang di ungkapkan 

Harsono kondisi fisik yang tidak gampang lelah dan recovery yang cepat mampu 

mendukung kelincahan. 

 Secara sederhana posisi dalam futsal di bagi menjadi tiga bagian selain kipper 

yaitu posisi defenders, wingers, dan striker. Posisi defenders atau yang sering dikenal 

dengan istilah maker posisinya selalu berada di akhir garis pertahanan sendiri setelah 

kiper, sering juga disebut orang terakhir atau last man karena pemain yang mengisi posisi 

ini adalah pemain yang bertipe passer,tipe yang mengutamakan permainan bola dari kaki 

ke kaki dan tidak lama untuk menguasai bola. Pergerakan pemain maker cenderung tidak 

jauh dari area pertahanan sendiri,jarang melakukan sprin-sprin pendek dan  mobilitas 

pergerakannya cenderung sesekali pasing gerak kearah sisi lapangan untuk membuka 

celah serangan dan kembali lagi ke posisi awal sebagai pengatur serangan. Sedangkan 

posisi wingers atau yang sering dikenal dengan pemain sayap posisinya selalu berada di 

bagian pinggir area lapang kiri maupun kanan atau sering dikenal dengan istilah flank. 

Posisi flank sering di isi dengan tipe pemain  dribbler atau tipe pemain sprinter, pemain 

yang ketika mendapatkan bola selalu berusaha bermain dengan skil individu yang 

dimilikinya untuk melewati lawan, kelincahan pada tipe ini menjadi ciri khas untuk 

melewati lawan sehingga sering menjadi sasaran  teckle lawan, pemain ini berusaha 

menggiring bola dengan kecepatannya, pergerakan tanpa bola yang sangat baik yang 

akan merepotkan pertahanan lawan ketika menyerang. Pemain yang mengisi posisi ini 

cenderung lebih banyak melakukan spirin-sprin pendek ketika mendorong bola untuk 

menyerang maupun ketika terjadi serangan balik dan harus kembali ke daerah pertahan 

sendiri untuk menutup celah serangan. Pemain flank ini selain lebih banyak melakukan 

sprin-sprin pendek juga, pergerakan tanpa bola yang sering dilakukan, mobilitas 

pergerakanya lebih tinggi dari pada pemain di posisi lainnnya karena ketika sudah 
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melukan serangan harus segera kembali ke daerah pertahan sendiri untuk mencegah 

lawan melakukan serangan balik dengan cepat ketika gagal melakukan serangan. Posisi 

striker atau yang sering dikenal dengan istilah pivot posisinya selalu sering berada 

dipertahanan lawan ketika menyerang. Pemain ini sering melakukan gerakan tanpa bola, 

jarang melakukan sprin pendek, biasanya pemain tipe shooter yang memiliki tendangan 

yang keras dan akurat. Pemain ini akan memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk 

menembak ke gawang lawan, pemain ini sering berada di pertahanan lawan ketika 

meyerang dan mempunyai kontrol bola yang bagus, balik badan ketika mendapat umpan 

dan langsung shoot untuk mencetak gol, mobilitas pemain ini akan sering ketika 

melakukan pergerakan tanpa bola dan ketika akan bertahan untuk mencegah serangan 

balik yang cepat yang akan dilakukan lawan. 

 Olahraga futsal yang banyak memerlukan aspek-aspek pendukung tidak hanya 

skil, tetapi kondisi fisik yang prima juga sangat penting dimiliki oleh seorang pemain 

futsal yang bertujuan untuk prestasi. Berbicara tentang fisik tentu setiap olahraga yang 

memerlukan fisik prima mempunyai batas kemampuan maksimal secara fisiologik. 

Secara fisiologis olahraga futsal merupakan olahraga yang memerlukan kapasitas 

anaerobik dan aerobik yang tinggi dilihat dari karekteristik permainan futsal yang cepat 

dan selalu di sertai sprin-sprin pendek untuk membuka ruang gerak dalam membuka 

celah pertahanan lawan dan membutuhkan kapasitas aerobik tinggi ketika pemain futsal 

harus mealukan pasing sebanyak mungkin dan harus tepat. 

 Berbicara tentang kapasitas anaerobik yang merupakan BKM (batas kemampuan 

maksimal) primer yang artinya apabila kapasitas anaerobik sudah mencapai batas 

maksimal maka olahraga atau bermain futsal tidak dapat di lanjutkan lagi karena orang 

atau atlet dalam keadaan kehabisan tenaga (lelah berat = exhausted). pada keadaan lelah 

berat maka otot tidak lagi mampu untuk berkonsentrasi karena munculnya hambatan 

berupa zat kelelahan (asam laktat) yang menghambat rangsangan saraf untuk melintasi 

keping motorik ke otot (Santosa, 2012 : 231). 

 Dari sekian banyak faktor fisik yang mempengaruhi keterampilan pemain dalam 

menguasai teknik dasar futsal, salah satunya adalah VO2 max. menurut Sastropanoelar 

(dalam Yandi, 2014, hlm.15) “kapasitas aerobik maksimal diartikan dengan kapasitas, 

dengan menggunakan oksigen secara maksimal saat melakukan kerja lazimnya disingkat 
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VO2 max”. Hal ini sesuai dengan pendapat Castagna (Journal from Departement of 

Physical and Sport Education, University of Granada, Spain, 2010) bahwa tuntutan fisik 

dari pemainan futsal professional selama dapat menjadi sangat tinggi. Hasil penelitian 

terbaru diaporkan bahwa pemain futsal propesional selama pertandingan aktual 

berlangsung, menggunakan 5 % sampai 12 % waktu permainan untuk sprinting dan 

melakukan aktivitas lari intensitas tinggi (kecepatan > 15 km/ℎ−1). 

 Ketika bermain dilapangan, para pemain futsal mencapai 90% sampai 75 % dari 

maksimum heart rate (HRmax) dan oxygen uptake (VO2 max) kurang dari 71,6 

ml/kg/menit. Hal tersebut menunjukan bahwa pemain futsal pada level professional 

merupakan latihan intensitas tinggi yang mengandalkan jalur aerobik dan anaerobik. 

Kebugaran aerobik dan anaerobik para pemain harus di periksa dan dikembangkan secara 

berkala karena merupakan faktor penunjang yang dapat menunjang keberhasilan 

perporma permainan futsal di lapangan. 

 Indeks Kelelahan dan VO2 max merupakan variabel yang dianggap berpengaruh 

terhadap perporma pemain futsal dilapangan, karenanya perlu dilakukan penelaahan lebih 

lanjut terkait bagaimana perbedaan antara masing-masing variabel ataupun kombinasi 

keduanya menurut setiap posisi pada futsal yang memiliki tipe permainan yang berbeda. 

 Hipotesis terdapat perbedaan yang signifikan keadaan Indeks Kelelahan dan Nilai 

VO2 max pemain futsal menurut posisi pada pemain futsal belum terbukti kebenarannya 

karena peneliti belum menemukan penelitian tentang hal tersebut. Dengan diperolehnya 

data mengenai perbedaan Indeks Kelelahan, VO2 max menurut posisi pada pemain futsal, 

diharapkan akan menjadi langkah untuk menentukan intervensi yang tepat dalam rangka 

mendukung pembinaan pemain futsal untuk lebih baik lagi kualitas fisiknya dan 

perporma dilapangan. 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti bermaksud untuk 

melakukan penelitian yang berjudul: “Perbedaan Indeks Kelelahan dan VO2 max 

Berbagai Posisi Pada Pemain Futsal (Maker, Flank dan Pivot)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah penelitian 

adalah : 
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1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan keadaan Indeks Kelelahan pemain 

futsal menurut posisi pada pemain futsal. 

2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan keadaan VO2 max  pemain futsal 

menurut posisi pada pemain futsal. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan keadaan Indeks 

Kelelahan pemain futsal menurut posisi pada pemain futsal. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan keadaan VO2 

max  pemain futsal menurut posisi pada pemain futsal. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitan, maka manfaat yang diharapkan 

oleh penulis adalah sebagai berikut : 

 

 

1. Bagi Lembaga 

a. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan di bidang futsal 

terhadap pembinaan atlet 

b. Sebagai bahan kajian bagi pelatih futsal untuk menentukan program latihan yang 

baik sesuai kebutuhan atlet futsal dilapangan. 

c. Sebagai referensi untuk menentukan program latihan yang sesuai dengan 

kemampuan individu atlet futsal. 

2. Bagi Peneliti 

a. Acuan dalam pengembangan dan pembinaan atlet futsal 

b. Meningkatkan kualitas fisik setelah mendapatkan petunjuk  mengenai perbedaan 

indeks lelah pemain futsal dilihat dari setiap posisi sebagai maker, plank dan 

pivot. 

3. Bagi Pelatih dan Atlet 

a. Sebagai acuan untuk mengatasi menurunnya prestasi 
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b. Memberikan pengetahuan pada atlet bahwa kondisi fisik yang tidak gampang 

lelah, pemulihan yang cepat ketika lelah, dan tidak memaksa terus bermain ketika 

fisik mulai lelah ketika di lapangan untuk menjaga kualitas permainan saat masuk 

lagi menggantikan pemain lain. 

c. Sebagai acuan pelatih dalam setiap pergantian pemain. 

 

E. Struktur Organisasi Skipsi 

 Untuk memudahkan dan memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian 

ini, disusun struktur organisasi skripsi sebagai berikut, BAB I memuat tentang latar 

belakang penelitian tentang judul yang di ambil karena peneliti belum menemukan 

penelitian yang tentang Indeks Kelelahan dan VO2 max yang di bandingkan pada Pemain 

Futsal yang berbeda posisi, perumusan masalah supaya permasalahan yang diteliti tidak 

terlalu luas maka Indeks Kelelahan dan VO2 max yang menjadi variabel bebasnya dan 

posisi futsal yang menjadi variabel tetapnya dengan posisi futsal sebagai Maker, Flank 

dan Pivot , tujuan penelitian yang berisikan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 

yang signifikan Indeks Kelelahan dan VO2 max pemain futsal menurut posisi Maker, 

Flank dan Pivot, manfaat penelitian atau inflikasi penelitian ini sasarannya adalah semoa 

orang yang terlibat dalam olahraga futsal yaitu Atlit, Pelatih maupun Organisasinya dan 

struktur organisasi penelitian untuk gambaran isi dari apa yang peneliti tulis.  

 BAB II Kajian Teoritis, Kerangka Berpikir, dan Hipotesis.A. Kajian Teorotis 

yang mengungkapkan tentang: 1. Futsal. 2. Pebedaan Posisi Futsal. a.posisi maker. 

b.posisi flang. c.pivot.  3.Komponen Kondisi Fisik Pemain Futsal.a. 

kelentukan.b.kecepatan.c.kekuatan.d. daya tahan. 4.VO2 max. a. Pengertian VO2 max. b. 

Faktor yang Mempengaruhi VO2 max. 5.Pengertian Kelelahan. 6. RAST.  

 BAB III berisikan tentang Metode Penelitian, Berisi penjabaran tentang metode 

penelitian, penentuan populasi yaitu angota UKM FUTSAL UPI Putra, penentuan sampel 

menggunakan tehnik purposive sampling, tempat penelitian di lapang Futsal Plus 

Parongpong dan Stadion UPI Bandung, instrument penelitian RAST dan Cooper Tes, dan 

langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan dimulai dari penentuan 
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populasi,penentuan sampel,tes Indeks Kelelahan, tes VO2 max, penolahan data, 

pembahasan dan kesimpulan. 

  BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis 

mengungkapkan tentang hasil data dengan proses melalui analisis, pengelolaan, dan 

penghitungan.  

 BAB V menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang terkait dengan hasil 

penelitian. 


