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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Olahraga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan daya tahan 

dan kebugaran tubuh. Salah satu olahraga yang selalu digemari adalah futsal. 

Futsal adalah suatu permainan yang dilakukan dengan jalan menyepak bola, 

yang mempunyai tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan dan 

mempertahankan gawang tersebut, agar tidak kemasukan bola. Di dalam 

memainkan bola, setiap pemain diperbolehkan menggunakan seluruh anggota 

badan kecuali tangan dan lengan. Hanya penjaga gawang yang diperbolehkan 

memainkan bola dengan kaki dan tangan (Wigianto, 2009). Program latihan 

yang baik akan merefleksikan kemampuan pemain dalam bertanding. Seorang 

pemain futsal harus mampu menunjukkan kekuatan, kecepatan dan daya tahan 

selama 40 menit permainan (Huldani, 2008).  

Latihan daya tahan, kekuatan, kecepatan, kelincahan, dan kelenturan 

merupakan suatu komponen latihan fisik yang tidak dapat dipisahkan di dalam 

futsal, untuk mendapatkan kemampuan yang baik maka pelatih diharapkan 

dalam memberikan latihan fisik, yang memperhatikan beban latihan untuk 

kelima komponen tersebut, dengan berpedoman pada teori-teori beban latihan 

fisik. Selain itu pelatih juga harus memberikan latihan fisik yang diharapkan 

dapat memberikan variasi-variasi latihan, hal ini ditunjukan agar pemain tidak 

merasa bosan sehingga seberat apapun beban latihan yang diberikan tidak 

membebani pemain dalam melakukan latihan fisik. Begitu juga bagi pemain 
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diharapkan hadir dalam setiap latihan fisik, karena kondisi fisik sangat 

berpengaruh untuk mencapai prestasi yang maksimal (Zainurid, 2001). 

Untuk mencapai prestasi yang optimal diperlukan kekuatan dalam 

menendang bola yang baik pada atlet futsal. Kekuatan menendang bola di 

lakukan pada otot quadriceps pada pemain futsal yang dapat ditingkatkan 

dengan latihan yang memerlukan adanya tahanan yang optimal (Margaretha, 

2004). Program latihan peningkatan kekuatan otot quadriceps yang baik dan 

sistematis dapat meningkatkan kemampuan fungsional dari sistem tubuh, serta 

meningkatkan komponen-komponen kondisi fisik, salah satunya yaitu 

kecepatan (speed). Menurut Sajoto (1995) speed adalah kemampuan 

seseorang untuk mengerjakan sekingkat-singkatnya. Kemampuan ini 

dibutuhkan oleh seorang atlet, terutama seorang pemain futsal. Yang 

diantaranya dapat melakukan sprint maksimal, dengan mempunyai speed yang 

baik akan membuat permainan menjadi efektif, serta membuat lawan menjadi 

kewalahan. 

Menurut (Kisner, 2006), kekuatan otot adalah sebuah istilah untuk 

menggambarkan kemampuan jaringan kontraktil untuk memproduksi 

tegangan dan sebuah akumulasi gaya yang berdasarkan pada tempat otot itu 

berada. Lebih spesifik, kekuatan otot merupakan gaya terukur yang dapat 

digunakan otot atau grup otot untuk menahan beban selama satu kali usaha 

maksimal. Untuk peningkatan kekuatan otot tipe otot yang distimulasi adalah 

jenis tipe otot II (phasic) yaitu vastus lateralis, vastus medialis, vastus 

intermedius. Adapun ciri-ciri dari tipe otot phasic, yaitu : (1) memerlukan 
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ATP yang rendah, (2) memerluka creatin phosphate yang tinggi, (3) sistem 

energi nya menggunakan anaerobic, (4) indeks kelelahan nya rendah. 

Fisioterapi memiliki peranan penting dalam meningkatkan performa 

gerak seseorang. Salah satu bentuk penanganannya adalah pemberian latihan 

berupa De Lorme. De Lorme dikenal dengan Progressive Resistance Exercise 

(PRE) dengan menggunakan pendekatan latihan strengthening. Prosedur nya 

menentukan 10RM memberikan beban yang paling berat dan dapat 

digerakkan samai 10 kali repitisi. Latihan metode De Lorme sebagai suatu 

jenis latihan strengthening akan menggunakan prinsip-prinsip untuk 

meningkatkan kekuatan otot. Kinesiologi itu sendiri diartikan ilmu yang 

mempelajari gerakan manusia yang efisien, efektif dan aman (lesmana, 2009). 

Melihat pentingnya penulis mengambil penelitian dengan judul ” 

Pengaruh pemberian delorme excercise terhadap peningkatan kekuatan otot 

quadriceps pada pemain futsal” 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Adapun perumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

Adakah pengaruh pemberian delorme excercise terhadap peningkatan 

kekuatan otot quadriceps pada pemain futsal KPMKB? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian delorme excercise pada 

terhadap peningkatan kekuatan otot pada pemain futsal KPMKB 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat teoritis 

Sebagai bahan masukan bagi peningkatan khasanah ilmu ditindak lanjuti 

pada penelitian berikutnya. 

2. Manfaat praktis 

Dengan adanya delorme excercise peningkatan kekuatan otot quadriceps 

pada pemain futsal sehingga hasil yang diharapkan lebih optimal. 


