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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Salah satu olahraga yang populer yang diminati serta paling memasyarakat di 

Indonesia adalah cabang olahraga permainan sepak bola. Hal ini terbukti dengan 

antusiasme bermain sepak bola mulai dari anak-anak usia sekolah sampai dengan 

perguruan tinggi dan pada saat ini banyak didirikan Sekolah  Sepak Bola (SSB) di 

seluruh Indonesia dan berjalannya kompetisi antar perguruan tinggi. Hal ini di 

sebabkan karena permainan sepak bola dapat dikatakan permainan yang sangat 

menarik dan menyenangkan serta dapat dimainkan oleh semua golongan umur. Pada 

dasarnya permainan yang menonjolkan unsur kesenangan dan nilai-nilai kerjasama 

tim. 

Cabang olahraga sepak bola yang sangat diminati masarakat Indonesia saat ini 

sering menemukan suatu kendala, terutama yang menyangkut fasilitas atau lapangan 

lahan yang makin semakin sempit di perkotaan menjadi kendala tersendiri bagi para 

penggemar sepak bola untuk bermain sepak bola.hal inilah yang dilirik para 

pengusaha untuk membuka persewaan lapangan, ukuran lapangan tidak seperti 

lapangan sepak bola konvensional melainkan dimodifikasi menjadi lebih kecil, akan 

tetapi bentuk permainannya menyerupai permainan sepak bola. Sejalan 

perkembangannya sepak bola mengalami berbagai modifikasi baik dalam bentuk 

permainan, ukuran lapang maupun peraturan permainannya. 
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Pada saat ini, khususnya cabang olahraga sepak bola telah mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terbukti dengan munculnya olahraga 

permainan futsal, di Indonesia permainan futsal kini semakin baik , hal ini dilihat dari 

minat masyarakat Indonesia yang tinggi. Futsal memang sangat mirip sepak bola, 

yaitu sama-sama mempergunakan lapangan meskipun dapat dilaksanakan di dalam 

ruangan. 

Futsal berarti sepak bola dalam ruangan. Kata futsal berasal dari kata “Fut” 

yang diambil dari kata futebol, yang dalam bahasa Spanyol dan Portugal berarti sepak 

bola. Kata “Sal” yang diambil dari kata sala atau salao yang berarti didalam ruangan. 

Kata ini diperkenalkan oleh FIFA ketika mengambil alih futsal pada tahun 1989. 

Olahraga ini sendiri baru masuk ke Indonesia pada abad 21 atau medio tahun 2000-

an, dan baru mendapat tempat di PSSI pada tahun 2004. Meskipun tergolong baru, 

futsal memang mampu menarik minat banyak orang kerena permainannya yang mirip 

dengan sepak bola dan sangat mudah dimainkan oleh siapa saja dan kapan saja. Tidak 

heran apabila futsal berkembang dengan cepat, hal itu ditandai dengan banyak 

berdirinya lapangan - lapangan futsal dan munculnya perkumpulan atau klub futsal 

diberbagai kota besar sampai sebagian daerah, bahkan tidak sedikit juga sekolah - 

sekolah yang telah membentuk ekstrakulikuler futsal untuk muridnya dan 

dikarenakan juga telah maraknya pertandingan – pertandingan  futsal antar sekolah. 

Pertandingan futsal antar sekolah lebih mangacu pada persyaratan dan peraturan yang 

berlaku. Tujuannya, agar pemain dapat bermain dengan sportif dan menjadi cikal 
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bakal pemain futsal yang profesional. Generasi muda sangat diharapkan mampu 

menjadi yang terbaik dan memberikan sumbangsihnya pada dunia olahraga.  

Seiring dengan makin digemarinya futsal di Indonesia, bermunculan sekolah-

sekolah futsal dan klub-klub futsal diberbagai daerah. Salah satunya sekolah futsal 

Lambada yang berada di Lembang Kabupaten Bandung Barat. Jika dilihat dari segi 

prestasi klub futsal Lambada cukup berprestasi diajang kejuaraan-kejuaraan disekitar 

Kabupaten Bandung Barat terbukti dengan berbagai piala yang sudah diraih klub 

futsal Lambada di Kabupaten Bandung Barat, seperti juara 1 Lambada Cup, juara 1 

Piala  Bupati Bandung Barat, Juara 2 Bupati Bandung Barat, juara 2 piala Bupati 

Subang, juara 3 liga futsal U-18 se-Bandung Raya dan juara 1 antar member se-

Bandung Barat akan tetapi jika ditingkat Jawa Barat masih belum banyak prestasi 

yang didapat klub futsal Lambada.  

Faktor – faktor kesuksesan Untuk mencapai suatu prestasi dalam suatu  

kompetisi, selain faktor internal juga di pengaruhi oleh faktor eksternal  seperti yang 

di kemukakan oleh Zafar Sidik (2008) Dalam bagan sebagi berikut : 
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Dari bagan di atas dapat dilihat faktor yang mempengaruhi prestasi puncak 

salah satunya adalah kondisi fisik , karena kondisi fisik yang baik merupakan kunci 

keberhasilan dalam berbagai cabang olahraga. Dalam hal ini Harsono (1988:153), 

mengatakan “Karena sukses dalam olahraga sering menuntut keterampilan yang 

sempurna dalam situasi stres fisik yang tinggi, maka semakin jelas bahwa kondisi 

fisik memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan prestasi atlet” 

 Selanjutnya Harsono (1988 : 153) mengungkapkan kalau kondisi fisik pemain 

baik maka : 

1. Akan ada peningkatan dalam kemampuan sistem sirkulasi dan kerja 

jantung 

2. Akan ada peningkatan dalam kekuatan, kelentukan, stamina, dan 

kecepatan 

3. Akan ada ekonomi gerak yang lebih baik pada waktu bertanding 

4. Akan ada pemulihan yang lebih cepat dalam organ-organ tubuh setelah 

pertandingan 

5. Akan ada respon yang cepat dari organisme tubuh kita apabila sewaktu-

waktu respon demikian diperlukan 

Ada beberapa macam komponen fisik yang harus dimiliki oleh seorang atlet 

professional yaitu : 

1. Kekuatan (Strenght) 

2. Daya Tahan (Endurance)  

3. Kecepatan (Speed)  

4. kelentukan (Fleksibility) 

5. Kelincahan (Agility)  

6. Stamina  

7. Power 

 

Dilihat dari karakteristik futsal yang mirip dengan sepak bola maka kondisi 

fisiknya pun tidak jauh berbeda dengan sepakbola, begitu juga dengan futsal harus 

memiliki komponen-komponen fisik tersebut. Salah satu unsur kondisi fisik yang 
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harus diperhatikan adalah VO2max yang sangat berpengaruh terhadap komponen 

daya tahan. Matjan (2009:16) menjelaskan bahwa “VO2max adalah jumlah O2 

maksimal yang digunakan oleh tubuh ketika melakukan aktivitas fisik dalam suasana 

aerobik”. Sedangkan dari (http/id.wikipedia.org) menyebutkan bahwa VO2max 

adalah indikator volume maksimal paru-paru yang menggambarkan kondisi 

seseorang. Komponen ini merupakan bagian yang penting dan sangat diperlukan 

dalam pertandingan  karena dengan  memiliki VO2max yang memadai maka seorang 

pemain akan mampu bermain dengan pemainan terbaiknya. Tapi perlu disadari juga 

bahwa  VO2max bukan satu-satunya komponen kondisi fisik yang bisa menentukan 

performa seorang pemain  futsal ketika sedang bertanding. Karena pada dasarnya 

semua komponen kondisi fisik itu saling berhubungan dan saling mendukung 

terhadap performa seorang pemain ketika sedang bertanding. Seperti yang dijelaskan 

Matjan (2009:17) bahwa: 

 

VO2max bukanlah satu-satunya parameter penentuan keberhasilan latihan 

atau     penentu kemenangan. VO2max tidak akan memberi pengaruh yang 

besar pada saat pertandingan bila tidak didukung oleh komponen-komponen 

kondisi fisik yang lainnya yang sesuai dengan karakteristik cabang olahraga 

tersebut. 

 

 

Dengan VO2max yang memadai seorang pemain akan mampu memperlihatkan 

segenap kemampuan terbaiknya. Futsal merupakan cabang olahraga yang 

memerlukan daya tahan prima ditunjang dengan pemulihan yang cepat. Pemain futsal 

dalam bertanding lebih sering melakukan lari cepat dan berkali-kali. 
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Permainan futsal yang cenderung cepat dan dinamis, selain daya tahan juga 

dibutuhkan  kelincahan (agility) untuk memudahkan pemain bergerak cepat 

mengubah posisi ke semua arah lapangan futsal dengan cepat tanpa kehilangan 

keseimbangan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti profil 

kemampuan daya tahan VO2max dan agilitas pemain futsal Lambada yang telah 

berprestasi sebagai juara bertahan dan telah menjuarai berbagai kompetisi futsal di 

tingkat Kabupaten Bandung Barat akan tetapi belum memiliki prestasi yang lebih di 

tingkat Jawa Barat dan sebagai perbandingan untuk menjadi tolak ukur tim futsal 

lambada penulis mengambil sampel dari tim futsal PON Jawa Barat 2012 agar 

mengetahui sejauh mana kemampuan Vo2max dan agilitas club Futsal Lambada jika 

dibandingkan dengan tim yang lebih propesional seperti tim futsal PON Jawa Barat 

2012. 

 

B. Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti : 

1. Sejauh mana profil kemampuan daya tahan (VO2max) pemain Futsal 

Lambada dibandingkan dengan PON Jawa Barat? 

2. Sejauh mana profil kemampuan Agilitas pemain Futsal Lambada 

dibandingkan dengan PON Jawa Barat? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui profil daya tahan (VO2max) pemain Futsal Lambada 

dibanding pemain futsal PON Jawa Barat. 

2. Untuk mengetahui profil Agilitas pemain Futsal Lambada dibanding pemain 

futsal PON Jawa Barat. 

 

D. Manfaat penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, maka yang diharapkan penulis 

melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara 

praktis. adalah : 

1. Untuk memperoleh pemahaman secara teoritis yang pada akhirnya dapat 

dijadikan sebagai referensi bagi para pelatih maupun pemain bahwa VO2max 

merupakan komponen fisik yang sangat penting bagi pemain dalam suatu 

pertandingan. 

2. Untuk memperoleh pemahaman secara teoritis yang pada akhirnya dapat 

dijadikan sebagai referensi bagi para pelatih maupun pemain bahwa Agilitas 

merupakan komponen fisik yang sangat penting bagi pemain dalam suatu 

pertandingan. 
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3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pelatih sebagai pembanding 

dalam memberikan porsi latihan fisik sesuai dengan kebutuhan pemain. 

 

E. Anggapan Dasar  

   Anggapan dasar merupakan titik tolak bagi penulis untuk penelitian yang 

hendak dilaksanakan. Sesuai penjelasan Surakhmad yang dikutip Arikunto 

(2010:104) bahwa “Anggapan dasar atau postulat adalah sebuah titik tolak pemikiran 

yang kebenarnnya diterima oleh penyidik”. 

   Karena futsal dimainkan di lapangan kecil, maka pemain di tuntut untuk 

mengolah bola di bawah tekanan yang besar dari pemain lawan. Selain itu, karena 

futsal hanya di mainkan oleh 5 pemain termasuk penjaga gawang di dalamnya , maka 

setiap pemain akan mendapat kesempatan yang lebih banyak untuk mengolah bola. 

Mendapat kesempatan yang lebih sering untuk mengolah bola, pemain futsal harus 

memiliki kualitas teknik yang baik. Selain kemampuan teknik dalam permainan  

seperti daya tahan dan kelincahan. 

  Seperti dalam permainan sepak bola yang  memerlukan kemampuan fisik yang 

baik seperti agilitas, power, kecepatan, dan daya tahan dalam permainan futsal juga 

sangat di perlukan dalam setiap pertandingan seperti yang di katakan oleh Timo 

Scheunemann (2009 : 10)  

      Saat bermain futsal, pemain  di tuntut untuk banyak bergerak maju-mundur,    

kekiri-kanan dengan cepat (agilitas). Permainan berjalan dengan cepat dimana 

semua pemain di tuntut untuk selalu terlibat baik saat menyerang maupun bertahan 

selama dalam pertandingan (daya tahan). 
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Dalam penelitian ini, penulis ingin meneliti profil kumampuan daya tahan 

(vo2max) dan agilitas atlet futsal Lambada dengan tolak ukur tim futsal PON JABAR 

sebagai perbandingan dalam penelitian ini, karena tim futsal PON JABAR dianggap 

sebagai tolak ukur bagi klub-klub yang berada di bawahnya khususnya yang berada 

di Jawa Barat.   

 

F. Hipotesis 

Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2009:64) “hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. 

Pada penulisan penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

“Kemampuan daya tahan Vo2max dan agilitas tim Futsal Lambada masih dibawah 

rata-rata pemain PON Jawa Barat” 

 

G. Pembatasan Penelitian 

Untuk menghindari luasnya lingkup permasalahan yang memungkinkan 

diperolehnya hasil yang tidak memuaskan, keterbatasan waktu  dan biaya maka 

penelitian ini akan dibatasi ruang lingkupnya agar diperoleh hasil yang diinginkan 

dan sesuai dengan tujuan. Batasan penelitiannya terdapat di halaman berikutnya : 

1.  Objek dalam penelitian ini adalah mengukur VO2max dan Agilitas atlet 

Futsal Lambada. 
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2. Item tes yang digunakan adalah bleep test sebagai alat ukur untuk 

mengumpulkan data. 

3. Sampel penelitian ini adalah atlet Futsal Lambada. 

 

H. Penjelasan Istilah  

Penafsiran seseorang terhadap suatu istilah kadang-kadang berbeda, sehingga 

bisa mengakibatkan salah pengertian. Oleh karena itu untuk menghindari 

kesalahpahaman dalam penulisan ini maka penulis merumuskan sebagai berikut : 

1. Profil menurut W.J.S poerwadarmita (1976:453) adalah gambaran, grafik yang 

memberikan fakta tentang hal-hal khusus. 

2. VO2max menurut Paulus L. Pasurney & Dikdik Zafar Sidik dalam buku materi 

pelatihan fisik (2006) adalah jumlah O2 yang diproses tubuh pada kerja 

maksimal. Sedangkan dari sumber yang lain VO2max adalah indicator volume 

maksimal paru-paru yang menggambarkan kondisi seseorang 

(http/id.wikipedia.org). 

3. Daya tahan menurut Harsono (1988:155) adalah keadaan atau kondisi tubuh 

yang mampu untuk bekerja untuk waktu yang lama, tanpa mengalami kelelahan 

yang berlebihan setalah menyelesaikan pekerjaan tersebut. Sedangkan menurut 

Matjan (2009:16) daya tahan adalah kemampuan tubuh melakukan kerja fisik 

secara berulang-ulang dalam suasana aerobik. 
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4. Agilitas menurut Harsono (1988:172) adalah “kemampuan untuk mengubah 

arah dan posisi tubuh dengan cepat dan tepat pada waktu sedang bergerak tanpa 

kehilangan keseimbangan”. 

 

I. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

pengumpulan data penelitiannya. Tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan, 

menggambarkan, dan menyimpulkan data guna memecahkan suatu masalah melalui 

cara-cara tertentu yang sesuai dengan prosedur penelitian. 

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif. Mengenai metode deskriptif diungkapkan oleh Arikunto (1992:208) yaitu 

“Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang diwujudkan untuk mengumpulkan 

informasi mengenai sesuatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa 

adanya pada suatu penelitian yang dilakukan.” 

Sedangkan penjelasan Nazir (2002:54) bahwa : “Metode deskriptif adalah suatu 

metode dalam meneliti setatus sekelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, 

suatu set pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.” 

Ciri-ciri metode deskriptif seperti yang dijelaskan oleh Nazir (2002:55) Yaitu : 

kerja peneliti, bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi 

juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis-hipotesis, membuat prediksi serta 

mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.  
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Untuk lebih memudahkan dalam pelaksanaan penelitian, maka berikut ini 

terdapat langkah–langkah dalam melaksanakan penelitian ini: 

1. Mengumpulkan data 

2. Menyusun dan mengolah data  

3. Menganalisa data  

4. Menafsirkan data 

5. Kesimpulan 

 

J. Populasi dan Sampel Penelitian 

Setiap penelian yang dilaksanakan oleh seorang peneliti terlebih dahulu perlu 

menentukan populasi sebagai sumber data untuk keperluan penelitiannya, populasi 

tersebut dapat berbentuk manusia, nilai-nilai, dokumen, dan peristiwa yang dijadikan 

objek penelitian. Populasi menurut Sugiono (2010: 80) adalah sebagai berikut  

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya’’. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa populasi adalah 

sekumpulan objek yang akan diteliti, pada akhirnya dari sekumpulan objek tersebut 

diperoleh data atau informasi yang berguna untuk memecahkan masalah penelitian. 

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah anggota klub Lambada Futsal  di 

Lembang sebanyak 24 orang. Sebagai acuan peneliti mengambil populasi tesebut 
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karena klub futsal yang telah berpristasi di Bandung Barat dan memusatkan pelatihan 

futsal di klub futsal lambada. 

 


