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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua tim, yang 

masing-masing beranggotakan 5 orang. Tujuannya adalah memasukkan bola 

ke gawang lawan, dengan memanipulasi bola dengan kaki. Selain lima pemain 

utama setiap regu juga diizinkan memiliki pemain cadangan. Tidak seperti 

permainan sepak bola dalam ruangan lainnya, lapangan futsal dibatasi garis, 

bukan net atau papan, waktu yang dibutuhkan dalam permainan futsal adalah 

2x20 menit waktu normal, lama istirahat 10 menit dan waktu tambahan  2x5 

menit (Pan American Games, 2007). 

Power tungkai yang kuat pada olah raga futsal menjadi salah satu 

unsur penting dalam menjalankan strategi permainan dikarenakan teknik 

keterampilan kaki dominan dilakukan saat mengolah dan mengantisipasi bola 

baik dalam melakukan shotting,  heading dan goalkeeping serta mendukung 

untuk kekuatan lari yang membutuhkan daya ledak (power), kekuatan dan 

stabilitas dari otot-otot tungkai. 

Latihan isokinetic adalah pola latihan yang mengikuti kaidah kontraksi 

isokinetik, yakni suatu kontraksi dimana otot bekerja dengan kecepatan 

konstan dengan menanggung beban yang besarnya secara proporsional dengan 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=2007_Pan_American_Games&action=edit&redlink=1
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kekuatannya, model latihan leg flexion dan leg extension merupakan salah 

satu bentuk latihan guna mengembangkan power tungkai (Damiri, 1994). 

Plyometric merupakan latihan yang menggambarkan segala jenis 

gerakan daya ledak otot dengan serangkaian pengulangan dan dengan 

kecepatan serta intensitas yang tinggi (King, 2010). Mengacu pada pendapat 

tersebut, latihan Isokinetic dan plyometric sesuai dan tepat untuk 

meningkatkan power otot tungkai. 

B. Rumusan Masalah  

1. Apakah ada pengaruh latihan Isokinetic dan Plyometric terhadap 

peningkatan power tungkai pada pemain futsal ? 

2. Apakah ada pengaruh latihan plyometric terhadap peningkatan power 

tungkai pada pemain futsal ? 

3. Apakah ada perbedaan pengaruh antara gabungan latihan Isokinetik dan 

Plyometric dengan latihan Plyometric saja terhadap peningkatan power 

tungkai pada  pemain futsal ? 

4. Manakah yang lebih baik antara gabungan latihan Isokinetik dan 

Plyometric dengan latihan Plyometric saja terhadap peningkatan power 

tungkai pada  pemain futsal ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pengaruh latihan Isokinetic dan Plyometric terhadap  

meningkatkan power tungkai pada  pemain futsal. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh latihan plyometric terhadap peningkatan 

power tungkai pada pemain futsal. 

3. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara gabungan latihan Isokinetik 

dan Plyometric dengan latihan Plyometric saja terhadap peningkatan 

power tungkai pada  pemain futsal. 

4. Untuk mengetahui mana yang lebih baik antara gabungan latihan 

Isokinetic dan Plyometric dengan latihan Plyometric saja terhadap 

peningkatan power tungkai pada  pemain futsal. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis Bagi Perkembangan Ilmu Fisioterapi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan 

latihan yang baik, efektif dan efisien dalam kegiatan olahraga, dan 

memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang berguna bagi Fisioterapi, 

khususnya dalam peningkatan kekuatan otot. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam membuat progam latihan 

pada pemain futsal. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan item dalam program peningkatan prestasi 

pemain futsal. 

c. penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk peneliti lain dalam 

melakukan sebuah penelitian yang relevan. 


