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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Futsal merupakan cabang olahraga yang populer dan digemari oleh 

seluruh lapisan masyarakat terutama kaum laki-laki mulai dari anak-anak, 

remaja dan dewasa. Hal tersebut terbukti bahwa sebagian besar orang lebih 

menyukai permainan futsal dibandingkan permainan yang lain, baik 

dimasyarakat perkotaan maupun masyarakat perdesaan (Noviada, 2014). Di 

Indonesia berada diperingkat ke 2 setelah Portugal dan berada 1 tingkat diatas 

Brazil pada posisi 3 sebagai peminat terbanyak olahraga futsal. Futsal adalah 

olahraga yang dimainkan oleh dua regu, yang masing-masing beranggotakan 

lima orang.  

Permainan futsal membutuhkan 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 70 ml/kg/min (Noy dkk., 

2014). Menurut Benny (2012) VO₂max adalah ambilan oksigen selama eksersi 

maksimum, yang dinyatakan dalam liter/menit. 

VO₂max adalah sejumlah maksimum oksigen dalam mililiter, yang dapat 

digunakan dalam satu menit perkilogram berat badan. Orang yang 

kebugarannya baik mempunyai nilai VO₂max yang lebih tinggi dan dapat 
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melakukan aktifitas lebih kuat daripada mereka yang tidak dalam kondisi baik 

(Maqsalmina, 2007). 

VO₂max seperti diatas dengan program latihan yang dilakukan secara 

cermat, sistematis, teratur dan selalu meningkat serta mengikuti prinsip-

prinsip dan metode latihan yang akurat. Program yang cocok diberikan adalah 

pelatihan circuit training (Hariyanta dkk., 2014). Circuit training pada setiap 

cabang olahraga tidak sama cara melatihnya. Komponen-komponen tersebut 

tergantung dari peran dan beban kerja pada setiap cabang olahraga tersebut. 

Perlu ditentukan komponen biomotorik  yang dominan pada cabang olahraga 

yang dilatih termasuk cabang olahraga sepak bola dan juga futsal (Nala, 

2011). 

Didalam peningkatan prestasi seorang atlet maka diperlukan berbagai 

macam pembinaan kondisi fisik. Pembinaan kondisi fisik merupakan 

pembinaan awal dan sebagai dasar pokok dalam mengikuti pelatihan olahraga 

untuk mencapai suatu prestasi. Dengan dimilikinya kondisi fisik yang prima 

oleh setiap atlet akan dapat tercapai suatu prestasi yang optimal. Unsur-unsur 

kondisi fisik yaitu daya tahan jantung-pernafasan-peredaran darah (respiratio-

cardio-vasculatior endurance), daya tahan otot, kekuatan, ketepatan, 

kecepatan, kelincahan, reaksi, keseimbangan, koordinasi, kelenturan 

persendian dan daya ledak (Nala, 2011). Maka latihan lari kontinyu dan 

circuit training dapat meningkatkan daya tahan kardiovascular, dimana 

dengan adanya pelatihan ini proses penyaluran dan kembalinya darah ke 

jantung semakin lancar, sehingga mengakibatkan kesempurnaan proses 
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metabolisme dalam tubuhdan memberikan peranan sangat penting pada 

cabang olahraga. 

Dalam pandangan islam sendiri penelitian ini memiliki kaidah seperti 

yang dijelaskan oleh Al-qur’an dan Hadist “Karena sesungguhnya orang yang 

paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat 

fisiknya lagi dapat dipercaya” (Q.S. Al-Qashash : 26). 

Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih allah cintai daripada mukmin 

yang lemah. Dan pada masing-masingnya terdapat kebaikan. Bersemangatlah 

terhadap perkara-perkara yang bermanfaat bagimu. Dan memohon 

pertolongan kepada allah dan janganlah engkau bersikap lemah (HR. Muslim). 

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk 

menyusun penelitian dengan judul “Pengaruh Latihan Lari Kontinyu dan 

Circuit Training Terhadap Peningkatan VO₂max Pada Pemain Futsal”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh latihan Lari kontinyu untuk meningkatkan VO₂max 

pada pemain futsal ? 

2. Apakah ada pengaruh circuit training untuk meningkatkan VO₂max pada 

pemain futsal ? 

3. Apakah ada beda pengaruh latihan Lari kontinyu dan circuit training untuk 

meningkatkan VO₂max pada pemain futsal ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui adanya perbedaan pengaruh latihan lari kontinyu 

dan circuit training terhadap peningkatan VO₂max pemain futsal. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh latihan lari kontinyu terhadap 

peningkatan VO₂max pemain futsal. 

b. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh circuit training terhadap 

peningkatan VO₂max pemain futsal. 

c. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan pengaruh latihan lari 

kontinyu dan circuit training terhadap peningkatan VO₂max pemain 

futsal. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan memperkaya 

khasanah ilmu pengetahuan dibidang fisioterapi dalam meningkatkan 

VO₂max dengan latihan lari kontinyu dan circuit training. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian untuk 

diteliti lebih lanjut sekaligus menjadi referensi pendukung bagi mahasiswa 

yang membutuhkan dasar mengenai penanganan dan intervensi untuk 

peningkatan VO₂max  pada pemain futsal serta olahraga pada khususnya. 


