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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sepakbola sekarang menjadi suatu olahraga yang begitu populer di berbagai 

belahan dunia termasuk juga di Indonesia dan sudah tidak asing lagi terdengar di 

telinga kita. Semua orang suka dengan sepakbola baik itu orang tua, dewasa hingga 

anak-anak, tidak hanya kaum laki-laki saja yang gemar dengan olahraga ini bahkan 

kaum perempuan pun suka dengan sepakbola. Menjamurnya permainan sepakbola 

telah merambah ke semua daerah di tanah air, tidak hanya di daerah perkotaan tetapi 

di daerah pedesaan juga sering memainkan olahraga sepakbola.  

Selain itu sepakbola juga dikenal secara global sehingga olahraga ini seakan 

telah menjadi bahasa persatuan bagi berbagai bangsa sedunia dengan berbagai latar 

belakang sejarah dan budaya, sebagai alat pemersatu dunia. Permainan sepakbola 

modern saat ini telah mengalami banyak kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi, perubahan serta perkembangan yang pesat, baik dari segi kondisi fisik, 

teknik, taktik permainan maupun mental pemain itu sendiri. 

Dalam melakukan olahraga sepakbola diperlukan ketahanan fisik yang kuat, 

kecepatan, dan pengeluaran energi secara terus menerus agar dapat menunjang 

intensitas dalam melakukan olahraga sepakbola. Sepakbola membutuhkan tingkat 

kebugaran jasmani yang tinggi karena dapat disetarakan dengan pekerjaan yang 

sangat berat (Depkes RI, 2002). 
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Kebugaran jasmani yang prima akan berdampak positif terhadap peningkatan 

kemampuan sirkulasi darah dan kerja jantung, peningkatan kekuatan, kelenturan, 

daya tahan, kordinasi, keseimbangan, kecepatan, dan kelincahan tubuh, selain itu 

akan berdampak pada terjadinya peningkatan kemampuan gerak secara efisien dan 

peningkatan kemampuan pemulihan organ-organ tubuh setelah latihan serta 

meningkatnya kemampuan daya respons tubuh. Permainan sepakbola menuntun 

setiap pemain agar selalu bergerak cepat dan tepat untuk mencari ruang kosong, 

merebut bola, dan mencetak gol, sehingga para pemain sepakbola wajib memiliki 

kebugaran jasmani yang baik agar dapat mendukung pergerakan secara efisien dan 

efektif. 

Indonesia sudah lama sering mendapatkan prestasi gemilang di berbagai 

cabang olahraga khususnya dalam cabang olahraga sepakbola akan tetapi akhir-

akhir ini prestasi tim nasional sepakbola Indonesia tidak terlalu baik, ini dapat 

terlihat dalam 22 tahun terakhir di mana Indonesia hanya mampu 

mempersembahkan satu gelar juara di tingkat Asia Tenggara, hal tersebut dapat 

terjadi dari berbagai faktor salah satunya mungkin dikarenakan kurangnya minat 

masyarakat dalam bidang olahraga. Mencapai prestasi dalam bidang olahraga 

khususnya sepakbola yang sesuai harapan perlu adanya pembinaan secara 

berjenjang dimulai dari usia dini karena pembinaan dari usia dini merupakan suatu 

pondasi bagi penentuan keberhasilan untuk meraih prestasi yang membanggakan 

dimasa yang akan datang. Prestasi yang terdapat  di  dunia  olahraga  tidak  datang
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dalam waktu yang singkat, hal ini karena prestasi juga membutuhkan sebuah proses  

dan  waktu  yang lama serta sarana prasarana yang memadai, selain itu faktor 

pelatihjuga mempengaruhi prestasi olahragawan apabila pelatih tersebut memiliki 

pengetahuan yang luas dalam membentuk program latihan yang sesuai dan 

dibutuhkan para pemain tentu akan berdampak baik bagi perkembangan fisik, 

mental, dan kualitas pemain. Pembuatan program latihan harus terarah dan sesuai 

dengan usia anak agar nantinya dapat menjadi pemicu positif terhadap 

perkembangan kualitas baik dari segi fisik maupun mental yang dimiliki. 

Salah satu unsur atau faktor penting untuk meraih suatu prestasi dalam 

olahraga, disamping penguasaan teknik, taktik, dan kemampuan mental adalah 

kondisi fisik. Seberapa besar penting dan pengaruhnya terhadap pencapaian suatu 

pencapaian suatu prestasi olahraga sangat tergantung kepada kebutuhan atau 

tuntunan setiap cabang olahraga. Di sisi lainnya banyak pula cabang olahraga yang 

membutuhkan kondisi fisik. Sementara itu, ada olahraga yang prestasinya 

ditentukan oleh penguasaan kondisi fisik, teknik, mental seperti dalam permainan 

sepakbola, bola basket, bola voli, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah untuk 

mengetahui komponen kondisi fisik yang dibutuhkan dan seberapa besar tingkat 

kondisi fisik yang diperlukan serta bagaimana meningkatkanya melalui latihan, 

perlu adanya pemahaman yang menyeluruh terhadap kondisi fisik.  

Menurut Fauziono (2013:3) kondisi fisik adalah kemampuan untuk 

menghadapi tuntutan fisik suatu olahraga untuk tampil secara optimal. Satu 

kesatuan utuh dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, 
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baik peningkatan maupun pemeliharaanya. Artinya bahwa di dalam usaha 

peningkatan kondisi fisik maka seluruh komponen tersebut harus dikembangkan, 

walaupun disana sini dilakukan dengan sistem prioritas sesuai keadaan atau status 

tiap komponen itu dan untuk keperluan apa keadaan atau status yang dibutuhkan 

tersebut. Komponen-komponen kondisi fisik menurut yaitu (1) kekuatan (strength), 

(2) daya tahan (endurance), (3) daya otot (muscular power), (4) kecepatan (speed), 

(5) daya lentur (flexibility), (6) kelincahan (agility), (7) koordinasi (coordination), 

(8) keseimbangan (balance), (9) ketepatan (accuracy) dan, (10) reaksi (reaction). 

Lebih lanjut dijelaskan oleh Albertus Fenanlampir dan Muhammad Muhyi Faruq 

(2014: 234) bahwa komponen dan klasifikasi kemampuan fisik cabang olahraga 

sepakbola (putra) yaitu (1) kekuatan, (2) daya tahan otot, (3) speed, (4) kelincahan, 

(5) fleksibilitas, (6) power dan, (7) daya tahan jantung paru. 

Pengeloaan dan pembinaan olahraga sepakbola dilakukan oleh organisasi 

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) di bawah pengawasan Kementerian 

Pemuda dan Olahraga. Meskipun olahraga ini sudah dikenal hingga pelosok negeri, 

tetapi pemain sepakbola Indonesia belum menunjukkan prestasi yang memuaskan 

(Depkes RI, 2002). Berdasarkan ranking FIFA, Indonesia hanya mampu` 

menempati posisi 173 dunia (FIFA, 2016). Sepanjang sejarah SEA Games, 

Indonesia terhitung hanya meraih 2 gelar juara yaitu pada tahun 1987 dan 1991, 

selebihnya gagal merajai gelar juara bergengsi se-ASEAN. Pada tahun 2016 

Indonesia hanya menjadi runner-up dalam ajang Piala AFF. 

Pengembangan potensi yang dimiliki oleh pemain sepakbola dilakukan oleh 

pemerintah. Berbagai upaya pengembangan olahraga sepakbola dilakukan mulai 
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dari tingkat daerah sampai tingkat nasional. Salah satu pengembangan pemain 

sepakbola tingkat daerah adalah melalui Badan Pembina Olahraga Mahasiswa 

Indonesia (Bapomi). Bapomi merupakan organisasi yang berwenang dan 

bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 

setiap pelaksanaan kegiatan olahraga mahasiswa, termasuk Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) di bidang sepakbola (Badan Pembina Olahraga Mahasiswa 

Indonesia, 2017). Badan ini sangat mendukung pengembangan Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) sepakbola pada setiap universitas. Sepakbola pada tingkat Unit 

Kegiatan Mahasiswa ini menjadi penting sebagai langkah nyata untuk pembibitan 

pemain dan menjadi ajang mengembangkan minat dan bakat mahasiswa.  

Berbicara tentang latihan, terdapat sebuah perkumpulan sepakbola yang 

menjadi wadah bakat dan minat untuk mahasiswa UNWAHAS yaitu UKM 

UNWAHAS. UNWAHAS saat ini dilatih oleh seorang pelatih yang berstatus 

sebagai dosen fakultas ilmu keolahragaan UNWAHAS yaitu Galuh Hendityo, S. 

Pd. M.Pd. UKM UNWAHAS adalah tim yang anggotanya merupakan mahasiswa 

Universitas Wahid Hasyim Semarang, mulai dari semester 2 sampai dengan 10. 

UKM UNWAHAS telah mengikuti berbagai ajang kejuaraan dan memiliki prestasi 

yang cukup bagus. Mulai dari tinggat kota sampai dengan tingkat nasional. Antara 

lain, pada tahun 2016 UKM UNWAHAS mendapatkan juara 1 pada ajang 

porsimaptar (Pekan Olahraga Mahasiswa) yang diadakan Akpol, kemudian pada 

tahun 2017 UKM UNWAHAS menjadi juara bertahan pada ajang yang sama. Dan 

tentunya didapatkan dengan kerja keras, latihan baik dan benar. 
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UKM UNWAHAS berlatih hari rabu dari pukul 15:30 WIB -17:30 WIB di 

lapangan STO Sampangan di Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, 

walaupun dengan teknik bermain sepakbola para anggota UKM UNWAHAS sudah 

cukup bagus akan tetapi untuk latihan kondisi fisik ini tidak terkontrol. Sebab: (1) 

Latihan untuk kondisi fisik dijadikan satu dengan latihan teknik (latihan kondisi 

fisik include dalam latihan teknik), (2) Latihan kondisi fisik juga disampaikan 

bersamaan dengan latihan taktik. Jika memperhatikan persiapan sebelum ajang 

perlombaan, salah satunya perihal Kondisi Fisik. Hal ini dapat, meningkatkan 

performa dalam bermain sepakbola.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang “Tingkat Kondisi Fisik UKM Sepakbola  

Universitas Wahid Hasyim Semarang”. Hal ini mengingat kurang terkontrolnya 

latihan fisik para pemain UKM Sepakbola Wahid Hasyim Semarang. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasrkan uraian pada latar belakang di atas terdapat beberapa permasalahan 

yang akan diteliti, yaitu: 

1) Belum diketahui Tingkat Kondisi Fisik UKM Sepakbola Universitas Wahid 

Hasyim Semarang. 

2) Dalam latihan yang diadakan setiap satu kali seminggu, porsi latihan fisik lebih 

sedikit. 

3) Jadwal latihan fisik yang kurang terprogram. 
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1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah sangat diperlukan agar peneliti lebih terarah dan akan 

memperoleh suatu gambaran yang jelas. Maka dalam penelitian ini, peneliti 

membatasi masalah yaitu tentang Tingkat Kondisi fisik Pemain UKM Sepakbola di 

Unversitas Wahid Hasyim Semarang tahun 2018. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan urain di atas, maka hubungan masalah dalam penelitian ini 

adalah Bagaimana tingkat kondisi fisik pemain UKM Sepakbola di Unversitas 

Wahid Hasyim Semarang tahun 2018 ?  

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: untuk mengetahui 

tingkat kondisi fisik pemain UKM Sepabola di Unversitas Wahid Hasyim 

Semarang tahun 2018 dari tes yang diberikan. 

 

1.6. Manfaat Penelitian  

Berkaitan dengan hasil penelitian yang akan dicapai, maka manfaat 

pelaksanaan penelitian ini adalah : 

1) Manfaat Teoritis 
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a) Untuk mengembangakan ilmu pengetahuan yang sesuai yang sesuai dengan 

hasil penelitian 

b) Dapat dijadikan suatu gambaran bahwa dengan semakin bagus profil 

kondisi fisik seorang pemain maka dapat pula menunjang prestasi seorang 

pemain. 

2) Manfaat Praktis 

a) Bagi pemain, supaya pemain mengetahui profil yang dimilikinya, serta 

sebagai wawasan  pengetahuan  bahwa  untuk  memperoleh  prestasi  

olahraga, profil  

kondisi fisik mempunyai peranan yang sangat penting. 

b) Bagi Pemain UKM Sepakbola Universitas Wahid Hasyim Semarang, dapat 

digunakan sebagai dokumentasi dan pendataan pemain secara lengkap serta 

sebagai bahan pertimbangan dalam mempersiapkan tim saat akan 

menghadapi kompetisi. 

c) Bagi pelatih, sebagai data untuk melakukan evaluasi terhadap program yang 

telah dilaksanakan, serta untuk merancang program yang akan 

dilaksanakan. 

 

 

 

 


