
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Sepak bola adalah suatu permainan yang dimainkan oleh dua regu 

dimana masing – masing regu terdiri dari 11 orang pemain. Permainan ini 

dilakukan dengan cara menyepak bola, yang mempunyai tujuan untuk 

memasukkan bola ke gawang lawan dan mempertahankan gawangnya sendiri 

agar tidak kemasukan bola dari regu lawan dengan aturan-aturan tertentu 

(bola, lapangan, pemain, kostum, peraturan permainan, waktu). Dalam 

memainkan bola pemain diperbolehkan menggunakan seluruh anggota badan 

kecuali tangan dan lengan. Hanya penjaga gawang diperbolehkan memainkan 

bola dengan kaki dan tangan. 

Teknik dasar olahraga sepak bola meliputi menendang, menghentikan 

bola, menyundul, menangkap bola (penjaga gawang), melempar bola (penjaga 

gawang dan lemparan ke dalam) dan mengoper bola. Kemampuan menyundul 

bola dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti posisi berdiri, cara sambil 

terbang (melayang), cara sambil meloncat (jump header) yaitu meloncat 

keatas untuk menyundul bola. Pelaksanaan menyundul bola membutuhkan 

adanya koordinasi yang tepat antara 1) gerakan, 2) waktu lompatan yang tepat, 

dan 3) kemantapan bola (Josep, 1997). 

Menyundul bola yang dilakukan dengan cara berdiri diperlukan aspek 

kekuatan otot perut yang dikoordinasikan dengan power otot tungkai sebagai 
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upaya persiapan pelaksanaan sundulan, dimana power otot tungkai akan 

memberikan manfaat dalam melakukan sundulan. Menurut Halim (2004) 

power adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan kemampuan 

maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya. 

Sedangkan Muhajir (2005) mengemukakan bahwa kekuatan adalah 

kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan ketegangan 

terhadap suatu tahanan. Sehingga dalam melakukan sundulan membutuhkan 

kekuatan otot perut dan power otot tungkai pada saat melakukan tumpuan 

sehingga memungkinkan menghasilkan sundulan bola yang maksimal. 

Power adalah kekuatan otot untuk mengerahkan kekuatan maksimal 

dalam waktu yang sangat cepat (Potteiger et al, 2000). Dua unsur penting 

dalam power yaitu : (1) kekuatan otot dan (2) kecepatan, dalam mengerahkan 

tenaga maksimal. Power disebut juga sebagai kekuatan eksplosif (Pyke et al, 

1978, dikutip oleh Ismaryati, 2008). Peningkatan power adalah proses yang 

sangat komplit dimana beberapa aspek berbeda saling berkaitan dalam suatu 

rangkaian komponen pendukung, antar lain adalah fleksibilitas komponen 

sendi, kekuatan tendon, keseimbangan dan kontrol motor, kekuatan otot, 

keseimbangan kerja otot, fleksibilitas otot serta ketahanan otot. Salah satu 

grup otot yang dapat ditingkatkan kekuatan atau powernya adalah otot 

tungkai.  

Matavulj et al. (2005) power sangat dibutuhkan untuk pemain sepak 

bola, untuk meningkatkan power bisa dilakukan dengan berbagai cara, 

diantaranya adalah latihan pliometrik. Aplikasi latihan pliometrik pada remaja 
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terbukti dapat menurunkan rata-rata tingkat cidera lutut khususnya pada 

Anterior cruciatum ligament. Sehingga perlu diberikan program yang 

dirancang khusus, salah satunya yaitu latihan pliometrik yang belum pernah 

dilakukan secara terprogram di SSB Tunas Tirta. Brandon (2006) mengatakan 

exercise terhadap remaja 9 - 14 tahun sangat baik untuk tumbuh dan 

berkembang karena pada umur tersebut kekuatan masih dapat dibentuk secara 

bersamaan dengan perkembangan sistem neuromusculuskletal yang masih 

berlangsung dan dalam umur remaja pertengahan ini  sangat tepat dalam 

pembangunan basic skill dalam bidang olahraga, khususnya sepak bola. 

Penelitian oleh Holcomb et al, (2003) pada beberapa jenis latihan 

pliometrik, dijelaskan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan terhadap 

power otot  tungkai dengan dosis aplikasi latihan pliometrik selama 4 minggu, 

3 kali per minggu dilakukan 2 – 3 set dengan jumlah pengulangan 8 – 12 kali 

dengan periode istirahat 2 – 3 menit di sela - sela set (Kisner et al, 1996).  

Fisioterapi memiliki peran penting dalam memberikan arahan, 

masukan, serta pemberian program latihan yang dapat meningkatkan kualitas 

pemain. Kondisi fisik pemain yang harus ditingkatkan adalah kekuatan  power 

otot tungkai dan kekuatan otot perut. Bentuk latihan yang dapat diberikan oleh 

fisioterapi untuk kekuatan power otot tungkai adalah  pliometrik. Pliometrik 

adalah macam latihan yang bertujuan menghubungkan gerakan kecepatan dan 

kekuatan untuk menghasilkan gerakan-gerakan eksplosif (Radcliffe et al, 

2002). Latihan pliometrik dapat membantu mengembangkan seluruh sistem 

neuromusculer untuk gerakan-gerakan power, tidak hanya untuk jaringan yang 
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berkonstraksi (Godfrey, 2006). Sedangkan bentuk latihan yang dapat 

diberikan oleh fisioterapi untuk kekuatan otot perut adalah menggunakan 

latihan plank training, merupakan salah satu tipe bodyweigth workout atau 

penggunaan beban tubuh sebagai beban utama latihan. 

Radcliffe et al (2002) mengatakan bahwa terdapat beberapa jenis 

latihan pliometrik, antara lain depth jump. Depth jump adalah bentuk latihan 

dari pliometrik yang bertujuan untuk meningkatkan power tungkai dengan 

cara melompat dari bangku kemudian mendarat, disusul dengan melompat 

setinggi-tingginya.  

Melihat pentingnya peningkatan power otot bagi pemain bola, maka 

peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang perlunya latihan 

pliometrik sebagai salah satu metode latihan untuk meningkatkan power 

tungkai dan metode latihan plank training untuk meningkatkan kekuatan otot 

perut “Pengaruh pliometrik depth jump dan plank training terhadap hasil 

peningkatan power otot tungkai dan kekuatan otot perut pada pemain sepak 

bola pemula di SSB Tunas Tirta Surakarta”. 

B. Perumusan Masalah  

a. Apakah ada pengaruh pliometrik depth jump terhadap peningkatan power 

otot tungkai pada pemain sepak bola pemula SSB Tunas Tirta Surakarta. 

b. Apakah ada pengaruh plank training terhadap peningkatan kekuatan otot 

perut pada pemain sepak bola pemula SSB Tunas Tirta Surakarta. 

c. Apakah ada pengaruh antara pliometrik depth jump dan plank training 

terhadap peningkatan power otot tungkai dan kekuatan otot perut pada 
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pemain sepak bola pemula SSB Tunas Tirta Surakarta. 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum 

Apakah ada perbedaan pengaruh antara pliometrik depth jump dan 

plank training terhadap peningkatan power otot tungkai dan kekuatan otot 

perut pada pemain sepak bola pemula SSB Tunas Tirta Surakarta. 

2. Tujuan khusus 

a. Apakah ada pengaruh pliometrik depth jump terhadap peningkatan power 

otot tungkai pada pemain sepak bola pemula SSB Tunas Tirta Surakarta. 

b. Apakah ada pengaruh plank training terhadap kekuatan otot perut pada 

pemain sepak bola pemula SSB Tunas Tirta Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis 

Menambah pengetahuan dan refrensi dalam meningkatkan potensi 

pemain dengan latihan yang benar guna menunjang bermain sepak bola 

dengan terapi latihan fisik. 

2. Manfaat praktisi 

Memberi materi baru tentang betapa pentingnya  latihan pliometrik dan 

plank training dalam mendukung latihan fisik untuk meningkatkan prestasi 

bermain para pemain sepak bola. 

 

 

 

 

 

 


