
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Futsal merupakan olahraga yang sedang popular dan banyak diminati oleh

masyarakat di berbagai kalangan, anak-anak, remaja maupun orang dewasa

terlibat dalam olahraga ini, baik sekedar untuk hiburan supaya menyehatkan

maupun untuk mencapai prestasi. Hal ini dapat dilihat melalui animo masyarakat

yang begitu besar dalam mengikuti kompetisi futsal yang diadakan di berbagai

instansi, organisasi dan daerah.  Demikian pula di sekolah-sekolah, futsal telah

menjadi satu dari ekstrakurikuler terfavorit yang banyak dipilih oleh siswa.

Dalam mempersiapkan siswa untuk meraih prestasi futsal, ada beberapa teknik

dasar yang perlu dikuasai dengan baik oleh siswa, yaitu : operan (passing),

kontrol (controlling), menggiring (dribbling), menyundul (heading) dan

menembak (shooting). Cara yang paling sering digunakan oleh pemain futsal

untuk memasukkan bola ke gawang lawan adalah dengan menendang bola sekeras

dan akurat mungkin ke arah gawang lawan yang disebut dengan shooting.

Shooting atau menembak adalah salah satu teknik yang harus dikuasai oleh

pemain futsal karena tujuan utama permainan futsal adalah memasukkan bola ke

gawang lawan sebanyak-banyaknya. Tanpa memiliki ketrampilan shooting yang

baik tujuan utama dari permaianan futsal tidak dapat dicapai secara maksimal.

Untuk memiliki ketrampilan shooting yang baik, selain melatih akurasi



tendangannya,  pemain futsal harus melatih otot tungkainya sehingga memiliki

power atau daya ledak yang tinggi.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di lapangan, penguasaan teknik

dasar futsal pada siswa yang mengikuti ekstrakurikuler futsal di SMA Kristen 1

Metro masih sangat kurang, secara khusus adalah teknik dasar shooting. Pada

waktu pertandingan ataupun latihan, shooting yang dilakukan oleh siswa

walaupun arahnya sudah baik tetapi masih mudah ditangkap oleh penjaga

gawang. Hal ini dikarenakan pembinaan oleh pelatih atau pembina ekstrakurikuler

yang tidak memberikan latihan-latihan yang dapat meningkatkan power otot

tungkai pada siswa sehingga power otot tungkai pada siswa menjadi lemah.

Latihan pliometrik adalah salah satu metode latihan yang dapat dipilih untuk

meningkatkan daya ledak otot (muscle spindle). Pliometrik adalah suatu metode

latihan yang dapat meningkatkan kemampuan alami otot agar berkontraksi lebih

kuat dan cepat. Ada berbagai bentuk latihan pliometrik untuk melatih otot tungkai,

antara lain adalah: standing jump, box jump, lateral jump, multiple hop jump,

jump in place, tuck jump dan lain-lain. Latihan pliometrik standing jumps adalah

latihan pliometrik dengan menggunakan bantuan cones (kerucut) untuk melompat

ke depan secara berulang-ulang. Sedangkan latihan pliometrik box jumps adalah

latihan pliometrik dengan menggunakan bantuan box (kotak) untuk melompat ke

depan secara berulang-ulang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk

Pengaruh latihan pliometrik standing jumps

dan box jumps terhadap peningkatan power otot tungkai pada tim futsal SMA

Kristen 1 Metro tahun pelajaran 2011/2012



B. Identifikasi Masalah

Memperhatikan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan

beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya kekuatan dan daya ledak (power) otot tungkai pada siswa tim

futsal SMA Kristen 1 Metro.

2. Kemampuan shooting yang dimiliki oleh siswa tim futsal SMA Kristen 1

Metro hasilnya kurang baik.

3. Belum pernah diberikan latihan power atau daya ledak tungkai bawah yang

diberikan oleh pelatih kepada siswa tim futsal SMA Kristen 1 Metro.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan identifikasi masalah, maka dapat

dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah latihan pliometrik standing jumps dapat memberi pengaruh

terhadap peningkatan power otot tungkai pada siswa tim futsal SMA

Kristen 1 Metro tahun pelajaran 2011/2012?

2. Apakah latihan pliometrik box jumps dapat memberi pengaruh terhadap

peningkatan power otot tungkai pada siswa tim futsal SMA Kristen 1

Metro tahun pelajaran 2011/2012?

3. Manakah yang lebih efektif pengaruhnya antara latihan pliometrik

standing jumps dan box jumps untuk meningkatkan power otot tungkai

pada siswa tim futsal SMA Kristen 1 Metro?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:



1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh latihan pliometrik standing

jumps terhadap peningkatan power otot tungkai pada tim futsal SMA

Kristen 1 Metro tahun pelajaran 2011/2012.

2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh latihan pliometrik box jumps

terhadap peningkatan power otot tungkai pada tim futsal SMA Kristen 1

Metro tahun pelajaran 2011/2012.

3. Untuk mengetahui metode latihan pliometrik yang paling efektif antara

standing jumps dan box jumps untuk meningkatkan power otot tungkai

pada tim futsal SMA Kristen 1 Metro tahun pelajaran 2011/2012.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Siswa

Meningkatkan kekuatan dan power pada otot tungkai.

2. Pelatih

Memberikan pengetahuan dan masukan untuk memilih metode latihan power

otot tungkai yang efektif.

3. Peneliti

Memberikan pengetahuan secara jelas tentang metode latihan power yang

lebih baik antara metode pliometrik standing jumps dengan box jumps

terhadap peningkatan power otot tungkai.

4. Program studi

Sebagai bahan refrensi kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian yang

berhubungan dengan latihan power.



F. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah :

1. Tempat penelitian dilaksanakan di SMA Kristen 1 Metro.

2. Objek penelitian yang diamati adalah power otot tungkai melalui latihan

pliometrik standing jumps dan latihan pliometik box jumps.

3. Subjek penelitian yang diamati adalah siswa tim futsal di SMA Kristen 1

Metro.


