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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat telah menyadari akan perlunya melakukan olahraga. 

Olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana yang 

dilakukan orang dengan sadar untuk meningkatkan kemampuan 

fungsionalnya. Salah satu dari olahraga yang paling banyak diminati oleh 

kalangan masyarakat yaitu olahraga futsal. Futsal merupakan cabang dari 

sepak bola yang teknik dan peraturannya yang lebih sederhana. Futsal adalah 

olahraga yang ada di dalam ruangan, dengan jumlah pemain yang relatif 

sedikit yaitu hanya 5 orang pemain dengan lapangan yang lebih kecil 

(Sunarno, 2009). 

Karakteristik olahraga futsal adalah membutuhkan daya tahan 

kecepatan, daya tahan kekuatan, dan kelincahan dalam waktu yang relatif 

lama. Kelincahan merupakan salah satu komponen fisik yang banyak 

dipergunakan dalam olahraga. Dalam permainan futsal kelincahan sangat 

berperan penting untuk merubah arah, baik untuk mengejar atau menghindari 

lawan serta bereaksi terhadap pergerakan bola. Oleh karena itu untuk 

menunjang pergerakan yang cepat dibutuhkan kelincahan yang baik.  

Menurut Karyono (2011), kelincahan merupakan salah satu 

komponen motorik yang diperlukan untuk semua aktifitas yang 

membutuhkan kecepatan perubahan posisi tubuh dan bagian-bagiannya. 
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Selain itu seseorang harus mampu mengubah arah dengan cepat dan tepat 

pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Apabila setiap pemain 

futsal memiliki kelincahan (agility) yang baik tentunya akan dapat 

mendukung pergerakan pemain seperti mengejar atau menghindari lawan 

serta bereaksi terhadap pergerakan bola. Beberapa orang dapat bergerak 

secara cepat tetapi mereka tidak dapat melakukan perubahan arah geraknya 

secara cepat, yang demikian tidak dapat dikatakan bahwa orang tersebut 

lincah. Oleh karena itu, di dalam penelitian digunakan kerucut (cone) sebagai 

rambu-rambu atau penanda perubahan arah untuk latihan kelincahan 

(Sandler, 2005).  

Faktor pendukung dalam kelincahan yaitu tinggi badan dan berat 

badan. Tinggi badan dan berat badan yang ideal tentu saja akan menunjang 

prestasi pemain itu sendiri. Dalam beberapa cabang olahraga, postur tubuh 

yang tinggi dengan berat badan ideal dan kondisi fisik yang baik akan 

menunjang pencapaian prestasi olahraga yang tinggi (Haryono, 2008 dalam 

Rudiyanto, 2012). Di usia remaja antara 19 hingga 20 tahun, mereka 

mengalami masa akhir dari pertumbuhan tulang. Menurut Mann (2002) 

dalam Hardiansyah (2008) mengemukakan bahwa remaja menjelang usia 20 

tahun mengalami pembentukan tulang yang pesat yang merupakan masa 

persiapan untuk mencapai puncak pertumbuhan massa tulang  peak bone 

mass, akan tetapi berat badan masih dapat bertambah ataupun berkurang. 

Mengutip penelitian Yulianti tentang profil stamina dan kelincahan 

pada atlet futsal di jawa tengah menunjukkan kelincahan yang dimiliki hanya 
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sebesar 36,67 % pada atlet yang berarti tingkat kelincahanya masih kurang. 

Setelah itu diperkuat oleh penelitian dari Hapsoro tentang hubungan 

kelincahan dengan teknik dasar futsal pada atlet futsal yang menunjukkan 

kelincahan sangat berhubungan erat dengan permainan futsal dan tingkat 

kelincahanya mencapai 38,3 % yang juga masih menunjukkan kurang 

(Hapsoro, 2003). Oleh karena itu untuk membantu meningkatkan kelincahan 

dapat ditingkatkan dengan bantuan Fisioterapi. Bentuk pelayanannya berupa 

pemberian latihan yang teratur dan dosis yang cukup. Salah satu latihan yang 

dapat ditangani oleh fisioterapi untuk kelincahan yaitu pemberian cone drill 

exercise. 

Cone drill exercise adalah suatu bentuk latihan yang menjadikan 

kerucut atau cone sebagai batas dan rintangan pada saat melakukan suatu 

gerakan dengan tujuan untuk meningkatkan kelincahan (Griffin, 2011 dalam 

Diputra, 2015). Latihan dapat dilakukan dimana saja, latihan ini paling efektif 

di lapangan terbuka dan luas sesuai dengan karakter permainan futsal. Cone 

yang digunakan ada 4 buah, tetapi dengan menambah cone akan lebih baik 

guna untuk mengkombinasi gerakan dan lebih meningkatkan kelincahannya.  

Pemberian pelatihan, otot-otot akan menjadi lebih elastis dan ruang 

gerak sendi akan semakin baik sehingga persendian akan menjadi sangat 

lentur sehingga ayunan tungkai dalam melakukan langkah-langkah menjadi 

sangat lebar. Dengan otot yang elastis, tidak akan menghambat gerakan- 

gerakan otot tungkai sehingga langkah kaki dapat dilakukan dengan cepat dan 

panjang. Keseimbangan dinamis juga akan terlatih karena dalam pelatihan ini 
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harus mampu  mengontrol  keadaan  tubuh  saat  melakukan  pergerakan.  

Dengan meningkatnya komponen-komponen tersebut maka kelincahan akan 

mengalami peningkatan (Pratama et al., 2014). Untuk mengukur kelincahan 

pada pemain futsal dapat menggunakan shuttle run test (Garzon, 2009). 

Seorang pemain yang mampu mengubah satu posisi yang berbeda dalam 

kecepatan tinggi dengan koordinasi yang baik, berarti kelincahannya cukup 

baik (Surohudin, 2013). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melaksanakan penelitian dengan judul “Pengaruh Cone drill exercise 

terhadap Tingkat Kelincahan pada Pemain Futsal Usia 19-21 Tahun”, dengan 

tujuan bisa bermanfaat bagi orang lain khususnya pemain futsal yang ingin 

memaksimalkan pertandingan. Terlebih sebagaimana hadist Rasulullah SAW 

“Seseorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah 

daripada mukmin yang lemah” (HR. Muslim dari Abu Hurairah). Dari hadist 

diatas dapat dipahami bahwa Islam sangat memperhatikan kesehatan fisik 

terutama kelincahan. Penjagaan kesehatan jasmani memang bermacam-

macam cara, salah satunya yaitu dengan olahraga futsal. Oleh karena itu 

peneliti akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan peningkatan 

kelincahan pada pemain futsal. 

B. Rumasan Masalah 

Apakah ada pengaruh cone drill exercise terhadap tingkat kelincahan 

pada pemain futsal? 
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C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh cone drill exercise terhadap tingkat kelincahan 

pada pemain futsal. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Menambah pengetahuan tentang ilmu fisioterapi dan menambah 

pengalaman serta wawasan sebagai peneliti khususnya gambaran 

mengenai cone drill dan kelincahan. 

2. Praktis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk 

meningkatkan kelincahan pada pemain futsal. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


