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BAB I 

PENDAHULAN 

A. Latar Belakang 

Sepak bola merupakan cabang olahraga yang digemari oleh lapisan 

masyarakat di Indonesia, baik di kota maupun di desa. Dalam 

memasyarakatkan sepakbola, sepakbola merupakan salah satu cabang 

olahraga yang diprioritaskan untuk dibina, maka dari itu alangkah baiknya 

semenjak anak telah dibimbing  untuk mengenal sepakbola serta melatih anak 

untuk mencapai prestasi yang membanggakan. Sepakbola merupakan cabang 

olahraga yang populer di Indonesia, meskipun prestasi sepakbola di Indonesia 

sekarang menurun, sepakbola tetap digemari oleh masyarakat. Sepakbola 

bukan hanya untuk mengisi waktu luang, namun sekarang dituntut untuk 

menjadi pemain sepakbola yang profesional. Dalam perkembangan teknologi 

di Indonesia, metodologi kepelatihan harus ditingkatkan untuk dalam upaya 

meningkatkan prestasi dalam cabang sepakbola. 

Sepak bola adalah cabang olahraga yang menggunakan bola yang 

umumnya terat dari bahan kulit dan dimainkan oleh dua tim yang masing-

masing beranggotakan 11 (sebelas) orang pemain inti dan beberapa pemain 

cadangan. Memasuki abad ke-21, olahraga ini telah dimainkan oleh lebih dari 

250 juta orang di 200 negara, yang menjadikannya olahraga paling populer di 

dunia (Wikipedia). 

Di Indonesia banyak sekali klub sepakbola yang berpartisipasi dalam 

kompetisi nasional, selain itu juga banyak klub-klub sepakbola amatir yang 
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ada di seluruh kota di Indonesia, bahkan di desa-desa yang sering mengikuti 

turnamen/kompetisi lokal. Perkembangan sepakbola di jawa tengah 

khususnya Salatiga akhir-akhir ini cukup menggembirakan. Ada beberapa 

sekolah sepakbola (SSB) di Salatiga yang profesional dalam melatih 

sepakbola pada anak agar mengenal sepakbola dari usia dini. 

Pembinaan sepakbola dari usia dini memang sangat dibutuhkan oleh 

sebuah negara seperti Indonesia ini, karena dilihat dari prestasi di negara ini 

masih dibawah negara-negara maju diluar negeri dalam hal olahraga. 

Pembinaan usia dini dibutuhkan agar pemain-pemain di masa mendatang 

dapat bersaing dengan pemain dari berbagai negeri. Permasalahan tentang 

kurang majunya sepakbola di Indonesia ini juga dapat dilihat dari segi 

keuangan, cara kepelatihan serta sedikitnya peran dari Indonesia untuk 

menjaring pemain-pemain berbakat dari usia dini. Pelatihan yang diberikan 

sejak usia dini akan sangat berpengaruh untuk perkembangan sepakbola 

Indonesia seperti latihan tehnik dasar maupun fisik para pemain sepakbola, 

karena tehnik dan fisik merupakan komponen penting dalam sepakbola. 

Pembinaan dari usia dini dapat dilakukan dengan membuat sekolah sepakbola 

yang ditujukan untuk usia dini sampai remaja guna bekal kemajuan sepakbola 

di negeri ini. 

Dengan adanya sekolah sepakbola (SSB) diharapkan menciptakan 

pemain sepakbola yang profesional dengan menguasai tehnik-tehnik serta 

kondisi fisik yang baik. Di sekolah sepakbola (SSB) Salatiga ini memang 
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cukup berprestasi dalam hal mendidik pemain maupun berpartisipasi dalam 

turnamen lokal di Salatiga.  

Di era sepakbola modern seperti sekarang, pemain sepakbola dituntut 

untuk memiliki fisik yang baik serta tehnik yang mumpuni, salah satunya 

kelincahan.. Menurut Rudiyanto (2002) yang dikutip dari Muchtar (1992) 

bahwa kelincahan adalah kemampuan untuk merubah arah dan posisi tubuh 

dengan cepat dalam keadaan bergerak, tanpa kehilangan keseimbangan. 

Pernyataan tersebut menandakan bahwa keseimbangan badan mempengaruhi 

tingkat kelincahan. Sajoto (1988) mengungkapkan bahwa kelincahan 

merupakan kemampuan untuk mengubah arah dalam posisi di arena tertentu. 

Seseorang yang mampu mengubah arah dari posisi ke posisi yang berbeda 

dalam kecepatan  tinggi dengan koordinasi gerak yang baik berarti 

kelincahannya cukup tinggi. 

Salah satu latihan untuk meningkatkan kelincahan adalah shuttle run 

dan Nebraska agility drill. Shuttle Run adalah latihan untuk meningkatkan 

kelincahan kaki (Sajoto, 1995). Tujuan shuttle run untuk melatih mengubah 

gerak tubuh arah lurus. Atlet lari bolak-balik secepatnya dari titik yang satu 

ke titik yang lain. Setiap kali sampai suatu titik dia harus berusaha secepat 

mungkin untuk membalikkan badan untuk kembali lari menuju titik yang lain 

(Sajoto, 1995). 

Nebraska agility drill adalah lari secepat-cepatnya dengan mengubah 

arah melewati titik yang telah ditentukan dengan menggunakan 2 cone. Setiap 

ada cone harus memutar melewatinya, setelah melewat titik pertama 
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kemudian titik kedua dilanjutkan menuju sejajar titik pertama dan dilanjut 

backpedal (lari kebelakang) menuju sejajar titik kedua. Satuan waktu untuk 

mengetahui kelincahan seseorang menggunakan detik/second. 

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang pemain 

sepak bola yang ingin meningkatkan kemampuan permainannya tidak cukup 

hanya dengan berlatih tehnik sepakbola, melainkan harus ditunjang dengan 

latihan kelincahan dan kecepatan agar tubuh mempunyai keseimbangan saat 

berhadapan dengan lawan. Agar mengetahui latihan yang efektif untuk 

meningkatkan kelincahan pemain sepak bola, maka peneliti berkeinginan 

untuk melakukan penelitian tentang pengaruh latihan shuttle run dan 

nebraska agility drill terhadap kelincahan pada pemain sepakbola di Akademi 

Sepakbola Salatiga. Keberhasilan penelitian ini dapat dilihat dari ada atau 

tidaknya peningkatan terhadap kelincahan para pemain sepakbola tersebut 

setelah diberikan perlakuan sesuai waktu yang ditentukan oleh peneliti. 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut :  

1) Apakah ada pengaruh latihan shuttle run terhadap kelincahan pada 

pemain sepakbola. 

2) Apakah ada pengaruh latihan nebraska agility drill terhadap 

kelincahan pada pemain sepakbola. 
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3) Apakah ada beda pengaruh latihan shuttle run dan nebraska agility 

drill terhadap kelincahan pada pemain sepakbola.  

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah: 

1) Untuk mengetahui pengaruh shuttle run terhadap kelincahan pada 

pemain sepakbola. 

2) Untuk mengetahui pengaruh nebraska agility drill terhadap 

kelincahan pada pemain sepakbola. 

3) Untuk mengetahui perbedaan uji pengaruh shuttle run dan 

nebraska agility drill terhadap kelincahan pada pemain sepakbola. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat di menjadi referensi bagi 

penelitian-penelitian di masa mendatang yang berhubungan dengan 

kelincaha, serta dapat mengetahui pengaruh latihan shuttle run dan 

nebraska agility drill  terhadap kelincahan dalam sepakbola. 

2. Manfaat praktis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

perbandingan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 

kelincahan dan kecepatan lari. Hasil penelitian ini menjadi kontribusi 

untuk ilmu pengetahuan di bidang fisioterapi tentang pengaruh latihan 

shuttle run dan nebraska agility drill terhadap kelincahan. 


