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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Olahraga merupakan bagian dari kehidupan manusia, dengan 

berolahraga kesegaran jasmani seseorang dapat ditingkatkan sehingga untuk 

melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan. Olahraga 

sudah menjadi rutinitas untuk sebagian orang di jaman sekarang. Hal tersebut 

dilakukan dalam upaya mempertahankan kebugarannya. Semakin tinggi 

tingkat kebugaran seseorang, semakin kuat juga fisik seseorang tersebut. 

Seperti sabda Rasulullah Muhammad SAW “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 mohonlah pertolongan kepada Allah, dan jangan engkau bersikap 

lemah.” (HR. Muslim). Seperti masyarakat di negara-negara lain, masyarakat 

Indonesia juga menggemari berbagai macam cabang olahraga. Macam dan 

jenis olahraga sangatlah banyak mulai dari yang dilakukan individu maupun 

kelompok.  

Salah satu olahraga yang disukai banyak orang adalah sepak bola. Sepak 

bola merupakan cabang olahraga yang sudah dikenal sejak ribuan tahun yang 

lalu, walaupun pada saat itu sepakbola masih dalam bentuk permainan yang 

sederhana (Fauzi, 2013). Olahraga sepak bola merupakan permainan beregu 

yang terdiri dari sebelas pemain, salah satu bertindak sebagai penjaga gawang, 
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pemain seluruhnya menggunakan kaki, khusus untuk penjaga gawang boleh 

menggunakan tangan di daerahnya.  

Sepakbola banyak menuntut keterampilan pemain dibandingkan 

olahraga lain. Keterampilan tersebut merupakan intruksi untuk mencapai 

tujuan melalui perencanaan dan evaluasi belajar. Berbagai alasan dan tujuan 

orang untuk menggeluti olahraga ini ada yang hanya sebagai rekreasi, untuk 

meningkatkan kebugaran jasmani bahkan sampai pada tujuan mencapai 

prestasi dan mengharumkan nama bangsa. Hingga saat ini permainan 

sepakbola terus berkembang dengan pesat hingga ke berbagai negara. 

Pemain sepakbola harus menguasai berbagai teknik dasar sepakbola. 

Teknik dasar sepakbola terdiri dari menendang bola (kicking the ball), 

menghentikan bola (receiving the ball), menyundul bola (heading), menggiring 

bola (driblling), gerakan tipuan (feinting), mentekel (tackling), lemparan ke 

dalam (throw-in), dan teknik penjaga gawang (the technic of goal keeping) 

(Jibriel, 2013). Selain itu pemain sepakbola harus memiliki kemampuan fisik 

yang baik untuk menunjang keterampilan permainan, seperti kekuatan, daya 

tahan, kecepatan, daya, kelincahan, kelentukan, keseimbangan, koordinasi, dan 

kecepatan reaksi (Anam dkk., 2012).  

Teknik dasar yang sangat penting dalam permainan sepakbola adalah 

menendang dan menggiring bola. Dalam teknik menendang dan menggiring 

bola, seorang pemain sepakbola harus memiliki keterampilan lari jarak pendek 

yang unggul agar bola tidak jatuh ke tangan lawan, maka dalam memberikan 

latihan harus banyak menekankan pada unsur kecepatan dengan tidak 
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mengabaikan unsur-unsur penting lainnya yang menunjang dalam permainan 

sepakbola. Banyak cara atau metode latihan  yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan kecepatan bergerak dari pemainnya, salah satunya adalah 

menggunakan tes sprint atau lari jarak pendek.  

Pradana (2013), mengemukakan sprint atau lari jarak pendek adalah 

semua nomor lari yang dilakukan dengan kecepatan penuh atau kecepatan 

maksimal sepanjang jarak yang harus ditempuh. Dalam lari jarak pendek 

kemampuan biomotor yang paling dominan dan sangat penting adalah 

kecepatan, karena dalam permainan sepakbola diperlukan kecepatan yang 

maksimal dalam berlari (Pradana, 2013). Lari sprint merupakan salah satu 

bentuk latihan untuk meningkatkan daya tahan fisik seorang pemain sepakbola 

ketika menendang dan menggiring bola. Selain meningkatkan daya tahan fisik, 

lari sprint sangat berkaitan erat dengan kekuatan kaki. 

Beberapa macam faktor yang mempengaruhi kecepatan dalam berlari 

yaitu faktor fisiologis dan anatomis. Adapun faktor fisiologis yang 

mempengaruhi kecepatan berlari menurut para ahli antara lain: kekuatan otot 

tungkai, daya ledak otot tungkai, dan kelentukan otot tungkai. Selain faktor 

fisiologis, ada faktor penunjang untuk meningkatkan kecepatan lari. Menurut 

Sajoto (1988) dalam Pradana (2013), faktor penunjang tersebut adalah faktor 

anatomis yang meliputi, ukuran tinggi badan, panjang, besar, lebar, dan berat 

tubuh. 

Berdasarkan fakta yang terjadi pada suatu kejuaraan dunia sprint 100 

meter di Berlin (IAAF World Championship ke-12 tahun 2009), dapat ditarik 



4 

 

kesimpulan bahwa berat badan dan panjang tungkai dapat mempengaruhi 

kecepatan berlari. Menurut penelitian terdahulu, postur tubuh memberikan 

kontribusi yang cukup besar terhadap kecepatan lari sprint 100 meter. Berbagai 

penelitian telah sering dilakukan demi meningkatkan kecepatan lari sprint 100 

meter pada pemain sepakbola. Namun informasi dari hasil penelitian 

sebelumnya mengenai faktor anatomis yang memberikan kontribusi terhadap 

kecepatan lari masih kurang dan terbatas.  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui 

seberapa besar hubungan panjang tungkai dan berat badan dengan kecepatan 

lari sprint (100 meter) pada pemain sepakbola di SSB Fortuna dan Persatuan 

Sepakbola Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah ada hubungan panjang tungkai dengan kecepatan lari sprint (100 

meter) pada pemain sepakbola di SSB Fortuna dan Persatuan Sepakbola 

Universitas Muhammadiyah Surakarta? 

2. Apakah ada hubungan antara berat badan dengan kecepatan lari sprint (100 

meter) pada pemain sepakbola di SSB Fortuna dan Persatuan Sepakbola 

Universitas Muhammadiyah Surakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui hubungan panjang tungkai dengan kecepatan lari 

sprint (100 meter) pada pemain sepakbola di SSB Fortuna dan Persatuan 

Sepakbola Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Untuk mengetahui hubungan berat badan dengan kecepatan lari sprint 

(100 meter) pada pemain sepakbola di SSB Fortuna dan Persatuan 

Sepakbola Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini 

adalah: 

1. Bagi Peneliti 

a. Mendapatkan pengalaman meneliti. 

b. Meningkatkan pengetahuan khususnya tentang hubungan panjang 

tungkai dan berat badan dengan kecepatan lari sprint (100 meter) 

pada pemain sepakbola. 

2. Bagi Komunitas Khusus ( Pemain Sepak Bola) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

para pemain sepakbola dalam memberikan pengetahuan tentang 

hubungan panjang tungkai dan berat badan dengan kecepatan lari sprint 

(100 meter). 
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3. Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat dijadikan sumber referensi atau bahan perbandingan bagi 

peningkatan kualitas materi perkuliahan bagi mahasiswa. 

 


