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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Futsal merupakan salah satu jenis olahraga yang digemari banyak orang 

diseluruh dunia pada saat ini. Futsal mulai berkembang di Indonesia mulai tahun 

2000-an, ditandai dengan berdirinya lapangan futsal di Indonesia khususnya di 

daerah Jakarta sejak tahun 2000. Futsal adalah versi permainan sepak bola 

didalam ruangan yang diakui oleh badan internasional sepak bola FIFA. 

Permainan ini berkembang dan terkenal di seluruh dunia sejak tahun 1989. 

Ukuran yang lebih kecil dan dengan pemain yang lebih sedikit, permainan futsal 

lebih cenderung dinamis dan lebih membutuhkan daya tahan jantung paru yang 

prima dan kelincahan dari pemainnya (Carlo, 2009). 

Sebagai hamba Allah kita harus menjadi mukmin yang kuat baik dalam 

semua aspek, termasuk daya tahan dan kelincahan. Allah Subhanah wa Ta’ala 

juga berfirman:  “Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 

untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat fisiknya lagi dapat 

dipercaya” (QS. al-Qashash: 26). 

Menurut Muhajir dan Jaja (2011) bahwa daya tahan cardiovasculer adalah 

kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama. 

Istliah lainnya sering digunakan ialah respiratory-cardio-vasculatory-endurance, 

yaitu daya tahan yang berhubungan dengan pernafasan jantung, dan peredaran 

darah. Indikator dari daya tahan jantung dan paru yang baik adalah volume 
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oksigen maksimum. Semakin tinggi volume oksigen maksimum maka semakin 

lama kemampuan otot melakukan kerja artinya otot tidak cepat lelah, sebaliknya 

semakin rendah volume oksigen maksimum maka semakin cepat kemampuan otot 

melakukan kerja, sehingga otot menjadi cepat lelah (Arthur, 2014). 

Sedangkan kelincahan terjadi karena adanya gerakan dari tenaga yang 

eksplosif dan besarnya dari tenaga tersebut ditentukan oleh kekuatan kontraksi 

serabut otot, kecepatan otot bergantung pada kekuatan kontraksi serabut otot. 

Sehingga kontraksi otot tersebut akan tergantung dari daya rekat serabut-serabut 

otot dan kecepatan transmisi impuls saraf. Oleh karena itu kelincahan merupakan  

salah  satu  aspek  kondisi  fisik  yang banyak  diperlukan  dalam  cabang  

olahraga untuk mencapai prestasi (Yoga, 2012). 

Prestasi olahraga memerlukan usaha yang harus dilaksanakan secara  

sungguh-sungguh, sebab banyak faktor yang menentukan keberhasilan seorang 

dalam  mencapai prestasi. Oleh karena itu seorang pembina atau pelatih olahraga 

harus mengetahui dan memahami faktor-faktor pendukung dalam pencapaian 

prestasi (Harjanto et al., 2013). Selain faktor volume oksigen maksimum dan 

kelincahan terdapat faktor pendukung seperti tinggi badan dan berat badan. Faktor 

tinggi badan dan berat badan sangat di perlukan dalam olahraga ini, karena berat 

badan yang ideal membantu para pemain futsal untuk mengeluarkan kemampuan 

terbaiknya, apabila pemain kelebihan berat badan dapat menurunkan kemampuan 

pemain futsal. Tinggi badan dan berat badan yang ideal tentu saja akan menunjang 

prestasi pemain itu sendiri. Dalam beberapa cabang olahraga termasuk futsal, 
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postur  tubuh  yang  tinggi dengan berat badan ideal dan kondisi fisik yang baik 

akan menunjang pencapaian prestasi olahraga yang tinggi (Septadina et al., 2016). 

Setiap cabang olahraga memiliki karakteristik tertentu, maka diperlukan 

kesesuaian perbandingan dan perimbangan tubuh agar dapat menunjang 

prestasinya. Manusia tidak akan pernah mempunyai sifat-sifat jasmaniah atau fisik 

yang sama persis satu dengan yang lainnya, sehingga berat badan, tinggi badan 

pemain, volume oksigen maksimum dan kelincahan juga berbeda. Dari observasi 

pendahuluan yang dilakukan penulis, dari 86 populasi ditemukan 9 orang yang 

over weight dan kebanyakan dari mereka dalam batas ideal dan under wight. 

Selain itu pemain futsal karanganyar sering berlatih dan minim prestasi. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik membuat 

skripsi dengan judul “hubungan antara indeks masa tubuh dengan kelincahan dan 

volume oksigen maksimum pada pemain futsal MUFC Karanganyar”. 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Apakah ada hubungan antara indeks masa tubuh dengan kelincahan pada 

pemain futsal MUFC Karanganyar? 

2. Apakah ada hubungan antara indeks masa tubuh dengan volume oksigen 

maksimum pada pemain futsal MUFC Karanganyar? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut:  
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1. Untuk mengetahui hubungan antara indeks masa tubuh dengan kelincahan 

pada pemain futsal MUFC Karanganyar. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara indeks masa tubuh dengan volume 

oksigen maksimum pada pemain futsal MUFC Karanganyar. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini, antara lain 

sebagai berikut: 

1.  Manfaat teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau 

masukan bagi perkembangan ilmu kesehatan tentang hubungan indeks 

masa tubuh dengan kelincahan dan volume oksigen maksimum pada 

pemain futsal. 

2.  Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi bagi penelitian 

selanjutnya yang ada kaitannya dengan kelincahan, volume oksigen 

maksimum, dan indeks massa tubuh pada atlet olahraga. 


