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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Futsal merupakan permainan yang sangat cepat dan dinamis dari segi 

lapangan yang sangat kecil hampir tidak ada ruangan untuk membuat kesalahan. 

Futsal merupakan salah satu olahraga yang digemari masyarakat Indonesia. Pada 

2010 Indonesia berhasil meraih juara pertama dikejuaraan futsal Asia Tenggara. 

Hal ini membuktikan bahwa futsal di Indonesia berkembang dengan pesat 

(Lhaksana, 2011). 

Permainan futsal dengan kondisi fisik yang prima sangatlah 

diperlukan. Dengan kondisi fisik yang prima pada setiap atlet akan dapat 

tercapain suatu prestasi yang maksimal. Unsur-unsur kondisi fisik yaitu daya 

tahan jantung, pernafasan, peredaran darah (respiration, cardio, 

vasculatoirendurance), daya tahan otot, kekuatan, ketepatan, kecepatan, 

kelincaha, reaksi, keseimbangan, koordinasi dan kelentukan persendian dan daya 

ledak (Budi, 2015). 

Hasil wawancara pada tanggal 18 oktober 2016 di Beka United Futsal 

Academy pemain masih muda dan belum lama megikuti latihan futsal sehingga 

ada beberapa komponen fisik yang kurang terlatih secara maksimal. Komponen 

tersebut diantaranya daya tahan otot tungkai dan kelincahan. Dan dari pretest 

yang dilakukan pada tanggal 01 desember 2016 terhadap 20 pemain dengan half-
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squat jump test untuk daya tahan otot tungkai dan ilinois agility run test untuk 

kelincahan didapatkan hasil rata-rata sedang dan daya tahan otot tungkai 

didapatkan hasil rata-rata kurang. 

Daya tahan otot dibutuhkan pada permainan hingga selesai tanpa 

mengalami kelelahan yang berlebih. Daya tahan didefinisikan sebagai 

pengulangan dan kontraksi sub maksimal atau masa bertahan sub maksimal 

(daya tahan isometrik) (Sharkey, 2011). Selain daya tahan kelincahan juga sama 

pentingnya dalam olahraga futsal . Kelincahan merupakan salah satu komponen 

kesegaran jasmani yang sangat diperlukan pada semua aktivitas yang 

membutuhkan kecepatan perubahan posisi tubuh dan bagian-bagianya (Ismaryati, 

2008). Maka dari itu, untuk meningkatkan daya tahan otot tungkai dan 

kelincahan dapat menggunakan metode circuit training. 

Circuit training adalah suatu sistem latihan yang dapat memperbaiki 

secara serempak fitness keseluruhan dari tubuh yaitu unsur-unsur power, daya 

tahan, kekuatan, kelincahan, kecepatan, dan kondisi fisik lainya (Budi, 2015). 

Latihan circuit training dapat meningkatkan daya tahan otot dan kelincahan pada 

pemain futsal. 

Daya tahan terjadi karena kontraksi serat otot yang berulang. Kontraksi 

yang berulang membutuhkan energi yang berkelanjutan dan serat otot yang 

berkapasitas aerobik untuk meningkatkan daya tahan otot sehingga latihan yang 

digunakan yaitu latihan yang berulang dengan beban ringan (Sharkley, 2011). 

Kelincahan merupakan gabungan dari koordinasi, kecepatan, kelentukan dan 
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power (Ismaryati 2009). Circuit training merupakan serangkaian latihan fisik 

yang menyeluruh dan  melibatkan kemampuan aerobik dan anerobik. Dimana isi 

dari latihan tersebut dapat menyesuaikan tujuan yang ingin dicapai dan 

meningkatkan ketrampilan pemain (Ali, 2015). Sehingga latihan circuit training 

dapat digunakan dalam meningkatkan daya tahan otot tungkai dan kelincahan 

pada pemain futsal. 

Hal itu telah dibuktikan pada penelitian yang dilakukan oleh (Yadav, 

2011) mengatakan bahawa circuit training dapat meningkatatkan Cardiovascular 

Endurance, Vertical Jumping Ability, Agility, Muscular Endurance and skill 

ability pada pemain sepakbola.  

Dari pembahasan di atas peneliti ingin meneliti seberapa besar 

pengaruh latihan circuit training terhadap peningkatan daya tahan otot tungkai 

dan kelincahan pada pemain futsal. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat pengaruh circuit training terhadap peningkatan daya tahan 

otot tungkai dan kelincahan pada pemain futsal Beka United Futsal Academy? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh circuit training terhadap 

peningkatan daya tahan otot tungkai dan kelincahan pada pemain futsal Beka 

United Futsal Academy. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini menambah pengetahuan bagi para pembaca 

khususnya mahasiswa tentang pengaruh circuit training terhadap 

peningkatan daya tahan otot tungkai dan kelincahan pada pemain futsal Beka 

United Futsal Academy dan sebagai sumber informasi bagi pemerintah dan 

praktisi kesehatan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemain Futsal 

Dapat mengetahui cara meningkatkan daya tahan otot tungkai dan 

kelincahan melalui circuit training. 

b. Bagi Pelatih 

Dapat dijadikan salah satu metode latihan untuk meningkatkan daya tahan 

otot dan kelincahan menggunakan circuit training. 

c. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan tentang ilmu kesehatan khususnya tentang 

pengaruh circuit training terhadap peningkatan daya tahan otot tungkai 

dan kelincahan pemain futsal Beka United Futsal Academy. 


