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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam Islam, olahraga merupakan bagian dari ibadah yang diatur dengan 

nash – nash yang global. Olahraga yang dilakukan dengan benar dan teratur 

sangat bermanfaat bagi kesehatan fisik, sehingga amat mendukung dalam 

menunaikan tugas-tugas ibadah, kepada Allah dan menunaikan kewajiban kepada 

keluarga, masyarakat, dan umat (HR. Umar bin Al  Khaththab RA). Olahraga 

adalah kegiatan fisik yang bersifat kompetitif dalam suatu permainan. Olahraga 

juga merupakan aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya secara 

jasmani dan juga rohani. Olahraga mempunyai fungsi untuk menyehatkan badan, 

karena di dalam tubuh kuat terdapat jiwa yang sehat (Faidlullah dan Kuswandari, 

2009). Setiap jenis keterampilan dalam olahraga dilakukan oleh sekelompok otot 

tertentu. Kekuatan merupakan komponen yang sangat penting untuk 

meningkatkan kekuatan otot. 

Kekuatan otot adalah kemampuan kondisi fisik yang menyangkut 

kemampuan seorang pemain saat mempergunakan otot – otot yang menerima 

beban pada waktu tertentu (Negara, 2013). Kekuatan otot dapat meningkatkan 

performance otot serta kekuatan maksimal yaitu kemampuan suatu otot untuk 

menghasilkan gaya dalam suatu kontraksi otot dan daya tahan otot (Khoiriyah, 

2014). Tipe kekuatan otot di bagi menjadi tujuh bagian yaitu: (1) kekuatan umum, 
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(2) kekuatan khusus, (3) kekuatan maksimum, (4) kekuatan otot, (5) daya ledak, 

(6) kekuatan absolut, dan (7) kekuatan relative (Syam, 2011). 

Manfaat latihan kekuatan otot tungkai bagi pemain futsal yaitu: (1) untuk 

meningkatkan kemampuan otot dan jaringan, (2) mengurangi dan menghindari 

terjadinya cedera pada pemain, (3) meningkatkan prestasi, (4) terapi dan 

rehabilitasi cedera pada otot, dan (5) mempelajari atau peguasaan teknik. Latihan 

kekutan yang benar, maka beberapa komponen biomotor yang lain juga akan 

berpengaruh dan meningkatkan antara lain: kecepatan, ketahanan otot, koordinasi, 

power yang eksplosif, kelenturan, dan ketangkasan (Wicaksono, 2013). Untuk 

mendapatkan bentuk dari kekuatan otot yang baik yang diperlukan latihn fisik, 

seperti latihan pliometrik. 

Pliometrik adalah latihan atau ulangan yang bertujuan menghubungkan 

gerakan kecepatan dan kekuatan untuk menghasilkan gerakan eksplosif, dengan 

karakteristik menggunakan kontraksi otot yang kuat dan cepat, yaitu otot selalu 

berkontraksi baik saat memanjang (eccentric) maupun saat memendek (cocentric) 

dalam waktu yang cepat, sehingga selama bekerja otot tidak ada waktu relaksasi 

(Davies dkk., 2015).  

Dalam latihan pliometrik, ada beberapa teknik yang dapat digunakan 

untuk kekuatan otot tungkai, diantaranya yaitu Jump over barrier dan Double leg 

bound. Pelaksanaan latihan pliometrik teknik jump over barrier adalah posisi 

awal berdiri tegak dengan kedua tangan di samping badan, lutut sedikit ditekuk ke 
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bawah, kemuadian hentakan kedua kaki serentak keatas  kedepan sampai 

melewati penghalang, angkat lutut sampai rata – rata didepan dada, kaki rilek saat 

akan mendarat dan diikuti fleksi pada sendi lutut, lalu lakukan loncatan seperti 

setelah posisi mendarat dengan gerakan yang sama (Rohman, 2013). Double leg 

bound merupakan latihan yang dilakukan melompat kedepan atas, dimulai tolakan 

tungkai belakang, lalu lutut digerakkan kedada dan loncat setinggi dan sejauh 

mungkin sebelum mendarat (Sukono, 2011). Latihan pliometrik ini dapat 

membantu meningkatkan kekuatan otot tungkai pada seorang atlet maupun 

pemain futsal. 

Futsal adalah suatu permainan yang dimainkan oleh dua tim, yang pada 

masing – masingnya beranggota lima orang. Pada lima pemain utama, dalam 

setiap regu juga diizinkan untuk memiliki pemain cadangan, apabila ada pemain 

yang kelelahan atau cedera bisa digantikan dengan pemain cadangan. Teknik 

dasar dalam permain futsal adalah mengumpan (passing), menahan bola (control), 

mengumpan lambung (chipping), menggiring bola (dribbling), dan menembak 

bola (shooting) (Ahmadi, 2014). Dari teknik dasar futsal tersebut, dapat 

meningkatkan kekuatan otot pada pemainnya, karena kemampuan otot sangat 

penting untuk mengerakkan kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat cepat 

(Sidiq, 2014).  

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian eksperimen dengan judul “Pengaruh latihan pliometrik jump over 
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barrier dan Double leg bound terhadap kekuatan otot tungkai pada pemain 

futsal”.   

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh latihan pliometrik Jump over barrier terhadap kekuatan 

otot tungkai pada pemain futsal ? 

2. Apakah ada pengaruh latihan pliometrik Double leg bound terhadap kekuatan 

otot tungkai pada pemain futsal ? 

3. Apakah ada perbedaan pengaruh latihan pliometrik Jump over barrier dan 

Double leg bound terhadap kekuatan otot tungkai pada pemain futsal ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui ada pengaruh latihan pliometrik Jump over barrier 

terhadap kekuatan otot tungkai pada pemain futsal. 

2. Untuk mengetahui ada pengaruh latihan pliometrik Double leg bound 

terhadap kekuatan otot tungkai pada pemain futsal. 

3. Untuk mengetahui ada perbedaan pengaruh latihan pliometrik Jump over 

barrier dan Double leg bound terhadap kekuatan otot tungkai pada pemain 

futsal. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk media informasi terutama kepada 

bidang fisioterapi dan pendidikan olahraga. 

2. Praktis 

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai menambah wawasan bagi 

bidang fisioterapi dan pendidikan olahraga. 


