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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Futsal merupakan salah satu cabang olahraga permainan yang 

digemari oleh masyarakat. Popularitas futsal tidak saja dikenal sebagai 

olahraga prestasi, namun juga kerap kali sebagai olahraga kesehatan atau 

rekreasi. Futsal menjadi olahraga yang praktis dan murah bagi masyarakat 

karena banyaknya sarana dan prasarana futsal sekarang ini dan dapat menjadi 

ajang bermain serta berkompetisi bagi pemainnya (Aliza, 2014). Menurut 

Yudianto (2009) kata futsal sendiri berarti sepak bola dalam ruangan. Kata 

futsal berasal dari kata “Fut” yang diambil dari kata futbol atau futebol, yang 

dalam bahasa Spanyol dan Portugal berarti sepak bola, sedangkan kata “Sal” 

yang diambil dari kata sala atau salao yang berarti di dalam ruangan. Istilah 

ini diperkenalkan oleh FIFA ketikan mengambil alih futsal pada tahun 1989. 

Sebelumnya, ada beberapa nama yang sering dipakai untuk olahraga ini 

antara lain five-a-side-game, mini soccer, atau indoor soccer. 

Olahraga futsal pada umumnya harus memiliki kelincahan untuk 

berpindah posisi satu ke posisi yang lainnya dan juga harus mempunyai daya  

tahan  respirasi  yang bagus hal ini erat kaitannya  dengan  kapasitas  vital 

paru-paru.  Apabila seseorang  mempunyai  kapasitas  vital paru-paru  yang  

bagus  maka  daya tahan   respirasinya akan  bagus  pula sehingga dalam 

melakukan permainan futsal yang dilakukan selama 2x20 menit dengan 10 

menit waktu istirahat para pemain futsal tidak gampang mengalami kelelahan 
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sehingga daya tahan respirasi berperan penting dalam permainan futsal 

(Yoga, 2013).  

Irianto (2004) berpendapat bahwa daya tahan paru jantung atau 

disebut juga Cardiorespiratory, merupakan kemampuan fungsional paru 

jantung mensuplai oksigen untuk otot dalam waktu lama. Seseorang yang 

memiliki daya tahan paru jantung yang baik, tidak akan cepat kelelahan 

setelah melakukan serangkaian kerja. Banyak kegiatan dalam membina daya 

tahan jantung dan paru-paru yang dapat dilakukan, antara lain: circuit 

training, fartlek training, interval training, latihan metode kontiyu dan lain-

lain. Kualitas daya tahan paru jantung dinyatakan dengan VO2 Max, yakni 

banyaknya oksigen maksimum yang dapat dikonsumsi dalam satuan Ml/kg 

BB/Menit. Permainan futsal membutuhkan kemampuan daya tahan aerobik 

yang baik. Selain itu VO2max yang tinggi sangat diprioritaskan, karena 

permainan futsal memerlukan tenaga dan daya tahan tubuh yang kuat dalam 

bermain. Nilai VO2max sangat bervariasi rata-rata adalah 35 ml/kg/min, 

sedangkan untuk seorang atlet futsal berprestasi rata-rata nilainya adalah 70 

ml/kg/min (Noy, 2014). Untuk mengukur VO2max dapat  digunakan  adalah  

tes  lari  multi  tahap (bleep  test),  selain  dapat  menghemat  waktu  serta  

biaya,  tes  ini  juga  tidak membutuhkan ketrampilan khusus untuk 

melakukannya (Sumantri, 2013). 

Untuk meningkatkan VO2max program latihan harus dapat dilakukan 

secara cermat, sistematis, teratur dan selalu meningkat serta mengikuti 

prinsip–prinsip dan metode latihan yang akurat. Program pelatihan yang 



3 

 

cocok diberikan yaitu pelatihan circuit training (Hariyanti dkk., 2013). 

Circuit training merupakan bentuk latihan yang terdiri dari beberapa pos 

latihan yang dilakukan secara berurutan dari pos satu sampai pos terakhir. 

Jumlah pos antara 8-16 pos dengan istirahat dilakukan dalam jeda antar pos 

satu dengan yang lainnya (Suharjana, 2004).  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Hariyanta (2014), 

diketahui bahwa circuit training berpengaruh pada nilai VO2max pada 

pemain voly. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Cahyanto (2014) tentang pengaruh circuit training terhadap peningkatan 

kebugaran jasmani dan VO2max dalam permainan sepakbola yang 

mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara circuit 

training dengan nilai VO2max pemain sepakbola. Berdasarkan uraian latar 

belakang di atas maka peneliti tertarik ingin meneliti apakah ada hubungan 

antara circuit training terhadap VO2max pada pemain futsal. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh dari circuit training terhadap peningkatan VO2max 

pada pemain futsal? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui pengaruh circuit training terhadap peningkatan 

VO2max pada pemain futsal. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat VO2max pada pemain futsal sebelum dan 

sesudah diberikan circuit training. 

b. Mengetahui seberapa besar circuit training dapat berpengaruh 

dalam meningkatkan VO2max pada pemain futsal. 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penulisan ini adalah : 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Dengan adanya skripsi  ini akan memberi tambahan ilmu 

pengetahuan dan wawasan serta keterampilan dalam asuhan 

pelatihan pada pemain futsal serta latihan dalam meningkatkan 

VO2max. 

b. Melatih mahasiswa untuk menyusun  hasil pemikiran dan 

penelitian yang telah dilakukan terutama tentang pemberian circuit 

training pada pemain futsal. 

2. Bagi Masyarakat 

Menambah pengetahuan dan wawasan  tentang circuit training, 

peningkatan VO2max, dan futsal. 

 


