
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana 

yang dilakukan orang dengan sadar untuk meningkatkan kemampuan 

fungsionalnya, sesuai dengan tujuuannya melakukan olahraga. Memelihara 

gerak adalah mempertahankan hidup, meningkatkan kemampuan gerak adalah 

meningkatkan kualitas hidup. Olahraga merupakan kebutuhan hidup yang 

sifatnya periodik artinya olahraga sebagai alat untuk memelihara dan 

membina kesehatan, tidak dapat ditinggalkan, artinya harus selalu diulang dan 

diulang (Santoso dkk, 2012). Setiap cabang olahraga memiliki karakteristik 

masing-masing sesuai dengan prosedur pelaksanaanya. Tujuan berolahraga 

dapat dibagi atas kebutuhannya yaitu rekreasi, pendidikan, kesehatan, 

kesegaran jasmani, dan prestasi (Nala, 2011). 

Cabang olahraga yang banyak di gemari disemua lapisan masyarakat 

adalah sepak bola karna sepak bola merupakan salah satu permainan yang 

atraktif dan menarik untuk di tonton. Sepak bola merupakan suatu permainan 

yang dilakukan dengan jalan menyepak, yang mempunyai tujuan untuk 

memasukkan bola ke gawang lawan dengan mempertahankan gawang tersebut 

agar tidak kemasukan bola (Muhajir, 2007).   

Meningkatnya minat anak-anak terhadap olahraga sepak bola, 

sehingga kini semakin banyak didirikan sekolah sepak bola yang merupakan 
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wadah untuk menyalurkan minat dan bakat serta sekaligus sebagai tempat 

pembinaan dan pengembangan potensi anak-anak usia muda. 

Komposisi tubuh sangat berpengaruh terhadap gerak seseorang. 

Kelincahan memainkan peranan yang khusus terhadap mobilitas fisik. 

Kelincahan bukan merupakan komponen fisik tunggal, tetapi tersusun dari 

komponen koordinasi, kekuatan, kelenturan, waktu reaksi dan power 

(Ismaryati, 2009). Kelincahan menurut Imanudin (2008) adalah kemampuan 

tubuh untuk merubah arah dengan kecepatan pada waktu bergerak tanpa 

kehilangan keseimbangan pada posisi tubuhnya. Disamping itu, Menurut 

Mappaompo (2011) kelincahan adalah suatu bentuk gerakan yang 

mengharuskan seorang atau pemain bergerak dengan cepat dan merubah arah 

serta tangkas. Pemain yang lincah adalah pemain yang bergerak tanpa 

kehilangan keseimbangan dan kesadaran akan posisi tubuhnya. Beberapa 

faktor yang mempengaruhi kelincahan anatara lain antropometri, tipe tubuh, 

usia, jenis kelamin, dan berat badan.   

Indeks massa tubuh (IMT) adalah rasio antara berat badan dan tinggi 

badan yang di ukur dari ujung rambut sampai ujung kaki (Depkes, 2002).  

Berat badan yang berlebih juga dapat mengurangi kelincahan (Thomas, 2010). 

Kelebihan Gizi tidak meningkatkan prestasi olahraga, bahkan lebih banyak 

merugikan, seperti misalnya pada obesitas, sebaliknya kekurangan atau tata 

gizi yang tidak seimbang menurunkan prestasi olahraga (Santoso dkk, 2012). 

Tinggi badan merupakan bagian dari antropometri yang menggambarkan 

keadaan pertumbuhan skletal dari telapak kaki sampai ujung kepala. Pada 
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keadaan normal, tinggi badan tumbuh seiring dengan pertambahan umur. 

Tinggi badan pada pemain sepak bola banyak mempengaruhi gerakannya, 

karena sepak bola merupakan permainan yang pemainnya siap berhadapan dan 

mengalami benturan pada saat dilapangan. Mempunyai kelincahan yang baik 

akan membuat sedikit mengurangi terjadinya benturan dilapangan. Tinggi 

badan termasuk bagian dari antropometri yang berpengaruh dengan 

sumbangan yang di berikan pada titik kecil kemampuan kelincahan seseorang 

(Rudiyanto, 2012). 

Panjang tungkai adalah jarak vertikal antara telapak kaki sampai 

dengan pangkal paha di ukur dengan cara berdiri tegak. Panjang tungkai 

sebagai salah satu anggota gerak bawah memiliki peran penting dalam 

olahraga terutama sepak bola. Tungkai berfungsi sebagai penopang gerak 

anggota tubuh bagian atas, serta penentu gerakan baik dalam berjalan, berlari, 

lompat maupun menendang. Tungkai yang panjang mempunyai prioritas yang 

tinggi untuk memaksimalkan gerakan, karena tungkai yang panjang 

mempunyai jangkauan yang lebih jauh (Reja, 2011) 

Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan melalui observasi di  

Salatiga Training Center di dapatkan usia rata-rata siswa yaitu 15-18 tahun 

dan berjumlah kurang lebih 50 orang  dan  Puslat Salatiga FC dengan jumlah 

29 orang dengan postur yang berbeda-beda. 

Setiap orang mempunyai fisik atau jasmaniah yang berbeda-beda 

antara yang satu dengan yang lain, sehingga tinggi badan berat badan panjang 

tungkai serta kelincahan setiap pemain pun berbeda-beda. Oleh karena itu 
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penulis tertarik untuk mengetahui apakah ada hubungan dan jika ada 

hubungan maka seberapa besar  hubungan antara indeks massa tubuh  dan 

panjang tungkai dengan kelincahan di Salatiga Training Center dan Puslat 

Salatiga FC Kota Salatiga. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut :  

1. Apakah ada hubungan antara indeks massa tubuh dengan kelincahan di 

Salatiga Training Center dan Puslat Salatiga FC di Kota Salatiga? 

2. Apakah ada hubungan antara panjang tungkai dengan kelincahan di 

Salatiga Training Center dan Purslat Salatiga FC di Kota Salatiga?  

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara indeks massa tubuh 

dengan kelincahan di Salatiga Training Center dan Puslat Salatiga FC 

di Kota Salatiga. 

2. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara panjang tungkai  

dengan kelincahan di Salatiga Training Center dan Puslat Salatiga FC 

di Kota Salatiga. 
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D.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempermudah pelatih 

dalam pembinaan pada pemain sepakbola, memudahkan pelatih 

dalam menyeleksi bakat pemain sepakbola serta menambah 

wawasan dalam memperhatikan postur tubuh pada setiap pemain 

sepakbola, sehingga dapat menjadi sarana pendukung dalam 

meningkatkan prestasi. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat mendorong pelatih dalam 

melakukan pembinaan pada pemain dengan mempertimbangan 

postur tubuh setiap pemain demi peningkatan potensi yang dimiliki 

secara optimal. 

 

 

 


