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ABSTRAK 

Safi’i. 2015. Profil Kondisi Fisik Pemain Futsal Putra Pra Pon Jawa Tengah 
Dalam Persiapan PON XIX Tahun 2015. Jurusan Pendidikan Kepelatihan 
Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Drs. 
Wahadi, M.Pd. 

 
Latar belakang dari penelitian ini adalah permasalahan kondisi fisik 

merupakan komponen penting dalam perolehan prestasi atlet. Oleh karena itu 
petingnya mengetahui kondisi fisik seorang atlet sangat diperlukan untuk 
penanganan atlet dengan tepat untuk memperoleh prestasi yang maksimal. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan profil 
kondisi fisik pemain futsal Pra PON Jawa Tengah Tahun 2015. 
 Populasi pada penelitian ini adalah pemain Pra PON Futsal Jawa Tengah 
Tahun 2015 yang berjumlah 24 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh 
pemain futsal Pra PON Jawa Tengah yang berjumlah 24 orang. Penentuan sampel 
dengan total sampling atau keseleuruhan sample. Variabel dalam penelitian ini 
adalah kondisi fisik pemain Futsal Pra PON Jawa Tengah Tahun 2015. Data di 
ambil dengan survey tes. Desain penelitian ini menggunakan one shot-case 
method. Dalam penelitian ini instrument yang digunakan adalah tes kekuatan, tes 
kecepatan gerak, dan tes daya tahan. Teknik analisis data dengan menggunakan 
statistik deskriptif presentase. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa secara khusus pemain futsal Pra PON 
Jawa Tengah Tahun 2015 meiliki kondisi fisik kemampuan kecepatan, kelincahan 
dan daya tahan dalam kategori sedang. Sedangkan kondisi fisik kemampuan 
kekuatan dalam kategori kurang. 
 Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan kemampuan kondisi fisik 
pemain futsal Pra PON Jawa Tengah tahun 2015 belum optimal untuk 
melaksanakan pertandingan kualifikasi karena secara umum kondisi fisik pemain 
dalam kategori sedang. Terkait dengan simpulan, sebagai saran adalah; 1) bagi 
pelatih hendaknya memberikan program latihan dengan metode interval yang 
ekstensif, metode interval yang instensif, metode latihan repetisi (metode weight 
training, pliometrik, metode circuit training, metode interval training, strength 
endurance dan sebagainya). 2) Dalam pemberian materi kondisi fisik pelatih 
hendaknya melihat kemampuan dasar kondisi fisik pemain agar pemain tidak 
mengalami overload atau kelebihan beban dalam latihan. 3) Bagi pemain 
hendaknya menjaga dan memperhatikan masa recovery serta lebih serius dalam 
menjalahi latihan karena melihat padatnya jadwal latihan dalam training center. 

Kata kunci: Profil, Kondisi Fisik, Dominan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Futsal sekarang ini merupakan suatu cabang olahraga yang sangat 

digemari di mayarakat saat ini. Hampir sebagian masyarakat mengenal olahraga 

futsal, mulai dari anak kecil sampai orang tua. Futsal adalah permainan sejenis 

sepakbola yang dimainkan dalam lapangan yang berukuran lebih kecil. Dimainkan 

oleh 10 orang (masing–masing tim terdiri  dari 5 orang) saja, serta menggunakan 

bola yang lebih kecil dan lebih berat daripada yang digunakan dalam sepakbola. 

Gawang yang digunakan dalam futsal juga lebih kecil. Karena lapangan yang kecil, 

dan jumlah pemain yang lebih sedikit menjadikan futsal sebagai permainan yang 

mengasyikkan. Disamping itu pemain lebih banyak mendapatkan bola dan mereka 

dituntut untuk selalu rajin bergerak. Jika pemain malas bergerak, maka dapat 

dipastikan penjaga gawang akan lebih sering memungut bola dari gawangnya. 

Dengan banyak bergerak, tentu sangat melelahkan untuk seorang pemain. Akan 

tetapi, dengan pergantian pemain yang tidak dibatasi, kelelahan tidak menjadi 

masalah yang berarti. 

Diantara berbagai cabang olahraga yang ada Indonesia, futsal merupakan 

salah satu cabang olahraga yang perkembangannya sangat pesat. Hal itu 

dibuktikan dengan banyaknya lapangan futsal di Indonesia dan juga banyaknya 

instansi atau lembaga dan sekelompok masyarakat dalam komunitas yang 

memainkan. Permainan futsal adalah permainan yang berlangsung cepat antara 

pemain dengan pergerakan bola. Pemain tidak disarankan untuk menguasai bola 
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berlama–lama seperti pada sepakbola. Disini pemain harus terus bergerak dan 

mencari tempat, mengumpan bola, dan bergerak lagi. (Sahda H, 2009:6-7) 

Menurut Justinus Lhaksana (2011:15) futsal sebenarnya merupakan 

olahraga yang kompleks, karena memerlukan teknik dan taktik khusus. Begitu pula 

dalam kondisi fisik, permainan futsal memiliki perbedaan dengan olahraga-

olahraga yang lain. Karakteristik olahraga futsal adalah membutuhkan daya tahan, 

kekuatan, dan kelincahan dalam waktu yang relatif lama. Sebagaimana telah 

dijelaskan sebelumnya bahwa olahraga futsal menuntut kondisi fisik yang prima 

bagi para pemainnya. Kondisi fisik yang prima sangat menunjang penampilan 

seorang pemain. Penampilan fisik yang buruk akan berdampak buruk juga bagi 

penampilan teknik dan taktiknya. 

 
Gambar 1.1 Pertandingan futsal pada PON XVIII Tahun 2012 di Riau 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 16 April 2015 

Pada tahun 1998, futsal belum begitu populer di Indonesia. Semua orang 

masih menggandrungi sepakbola. Maklum, olahraga yang sudah merakyat ini 

dapat dimainkan dilapangan rumput. Sayangnya lapangan terbuka berukuran luas 

itu seiring berjalannya waktu kini semakin sedikit, terutama dikota-kota besar. 

Merekapun memainkan sepakbola disebidang tanah kosong perumahan yang 

tidak berlumpur, gang-gang berdebu dan ruangan terbuka terbatasnya lapangan 
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itulah yang mendorong futsal sebagai alternatif unuk menyalurkan hobi 

berolahraga. Futsal mulai berkembang di Indonesia dan khususnya di Jawa 

Tengah pada tahun 2000-an dan baru tergabung dalam organisasi di bawah 

naungan PSSI yang kini futsal mempunyai badan yang dinamakan Asosiasi Futsal 

Nasional (AFN) yang sebelumnya bernama Badan Futsal Nasional (BFN). 

Perkembangan futsal ditandai dengan banyak didirikannya lapangan futsal di 

Indonesia khususnya wilayah Jawa Tengah sejak tahun 2000. Meskipun tergolong 

baru, olahraga futsal memiliki banyak peminat mulai dari pria hingga wanita, serta 

dari berbagai usia (Justinus Lhaksana, 2011). Bukan sesuatu yang mustahil 

apabila ada suatu harapan besar yang timbul dari cabang olahraga ini, seperti 

memiliki atlet yang berprestasi sehingga dapat mengharumkan nama bangsa dan 

negara Indonesia. Terlebih lagi mengharumkan nama Jawa Tengah di kancah 

nasional dalam menghadapi PON XIX di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 

mendatang.  

Perkembangan futsal Jawa Tengah kini memasuki babak baru dengan 

banyak bermunculan penyelenggaraan-penyelenggaraan kejuaraan tingkat kota 

hingga nasional. Seperti yang belum lama ini yaitu Jawa Tengah Futsal 

Championsip 2014 (JTFC 2014), kejuaraan ini merupakan kejuaraan futsal yang 

berstandar internasional pertama meski tingkat provinsi lingkup pesertanya. Pada 

awalnya kejuaaraan ini memang ditujukan untuk memberikan wadah yang benar-

benar nyata dan sesuai dengan kondisi prtandingan yang menyerupai ada di 

Pekan Olahraga Nasional. Dan juga dari sinilah pertama kali pemantauan-

pemantauan pemain berbakat Jawa Tengah dikumpulkan untuk dipantau.  Dari 

sinilah hampir 80% komposisi pemain futsal Pra PON Jawa Tengah berasal. Dari 

JTFC 2014 lah kini banyak kejuaraan-kejuaraan di Jawa Tengah digelar dengan 
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sistem yang lebih standar dan menarik digelar. Belum lama ini juga sudah digelar 

kejuaraan yang banyak diiktuti oleh pemain Pra PON Jawa Tengah seperti Piala 

Gubernur di Grobogan 2015, Walikota Tegal Cup di GOR Wisanggeni Tegal, Kit 

Futsalismo 2015 di Solo, Piala Walikota Semarang, Viva Sport League di 

Pekalongan, Score Futsal Cup di Banyumas, Pekan Olahraga Provinsi Jawa 

Tengah di Banyumas  dan kejuaraan kejuaraan tingkat daerah lainnya. Awal tahun 

2015 belum lama ini kejuaraan internasional pun digelar di Jakarta yaitu 

International My Futsal Championsip 2015 yang diikuti oleh beberapa negara Asia 

dan tim lokal maupun klub kelas nasioal. Dan tim dari Jawa Tengah pun ikut andil 

yang notabene pemain Pra PON Jawa Tengah juga ikut yaitu tergabung dalam 

beberapa tim antara lain Remax Awa Solo (Surakarta) dan  A.M Shiba Alzio 

(Semarang). Meskipun belum mencapai hasil maksimal setidaknya pemain-

pemain Pra PON Jawa Tengah telah merasakan pengalaman bermain dilevel 

tinggi dan bergengsi. 

 
Gambar 1.2 Situasi Pertandingan Final JTFC Tahun 2014 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 16 April 2015 

Kemajuan futsal di Jawa Tengah tidak lepas dari perkembangan olahraga 

di kalangan mahasiswa di Jawa Tengah yang sangat pesat. Hal ini seiring dengan 
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banyaknya kejuaraan futsal yang digelar mahasiswa di berbagai tempat. Dari 

kejuaraan-kejuaaraan inilah banyak bermunculan pemain futsal berbakat. Untuk 

membentuk pemain-pemain yang berprestasi harus diadakan suatu sistem 

pembinaan khusus untuk cabang olahraga ini, salah satunya dengan mengadakan 

suatu kompetisi atau kejuaraan dalam kelas amatir, profesional hingga kelas 

nasional antar klub futsal yang ada di Jawa Tengah. Hal ini seharusnya bisa 

menjadi issue yang harus diperhatikan dalam olahraga yang terus populer dari 

tahun ke tahun ini. Dan pemerintah juga harus ikut berperan dalam menciptakan 

pemain-pemain baru agar sumber daya manusia Jawa Tengah tidak kalah dengan 

sumber daya para pemain daerah lainnya, seperti Jakarta ataupun Bandung. 

Karena jika dilihat dari perkembangan para pemain muda sepakbola di Indonesia, 

hanya klub-klub di Liga Futsal Indonesia yang menjadi donatur pemain muda, 

sedangkan seperti yang telah diketahui bahwa Liga di Indonesia hanyalah sedikit 

pemain yang berasal dari Jawa Tengah bermain di Liga tersebut. Hal ini bisa dilihat 

dari prestasi tim Jawa Tengah yang belum bisa berbuat banyak di ajang Nasional 

jika beradu kekuatan dengan tim-tim daerah lainnya yang sudah maju seperti 

Bandung, Jakarta, Medan, Palembang, Riau, Makassar bahkan Mataram. Pada 

PON XVII Riau Tahun 2012 kemarin futsal mulai resmi dipertandingkan di ajang 

tertinggi Pekan Olahraga Nasional. Namun pada waktu itu Jawa Tengah 

memperoleh hasil yang belum bagus yaitu hanya lolos babak 6 besar atau 

perdelapan final. Meski baru pertama kali cabang olahraga futsal ini 

dipertandingkan di PON namun pengetahuan akan peraturan futsal dan taktik 

strategi permainan futsal pada saati itu belum lah cukup baik, hal ini sering terjadi 

pada pemain PON Jawa Tengah kala itu sering tidak memahami keputusan wasit. 

Hal ini dibenarkan juga oleh pelatih utama tim futsal PON Jawa Tengah kala itu. 
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Dan juga pada saat itut terdapat data komponen fisik pemain futsal PON Jawa 

Tengah 2012 beberapa pemain belum memenuhi standar norma komponen fisik 

yang ada. 

Sehingga jika dilihat dari permasalahan yang ada, maka sebuah penangan 

pemain futsal yang tepat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menciptakan 

prestasi dalam ajang nasional dan membantu pemain dalam mencapai prestasi 

yang maksimal. Selain itu juga hasil pembinaan yang tepat dapat bersaing dengan 

pemain-pemain bola profesional di kancah Liga Nasional. Oleh karena itu, sehebat 

apa pun seorang pemain dalam hal teknik dan taktik tetapi tanpa didasari oleh 

kondisi fisik yang baik maka prestasi yang akan diraih tidaklah sama dengan 

pemain yang memiliki kemampuan teknik, strategi,dan tentunya kondisi fisik yang 

baik (Justinus Lhaksana : 2011).  

Menurut Sunarno (2008:49) agar bisa menjadi pemain futsal yang baik 

seorang pemain harus selalu fokus dan mempunyai suatu konsentrasi yang tinggi. 

Dalam permainan futsal seorang pemain harus dengan cepat membaca 

permainan lawan agar kita bisa dengan cepat pula untuk mengantisipasinya, 

sedangkan kita tahu bahwa untuk mencapai konsentrasi tinggi dalam waktu 

permainan futsal yang berdurasi 2 x 20 menit bersih dibutuhkan kondisi fisik yang 

prima. 

Perkembangan permainan futsal tidak hanya sekedar dilakukan untuk 

tujuan rekreasi dan pengisi waktu luang akan tetapi dituntut suatu prestasi yang 

optimal. Untuk pencapaian prestasi yang tinggi hanya dapat dicapai dengan 

latihan-latihan yang direncanakan dengan sistematis dan dilakukan secara terus-

menerus. Pencapaian prestasi puncak dapat diraih bila pembinaan atlet melalui  

tahapan tingkat pemula sampai atlet berprestasi atau dari tahap usia  dini sampai 
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tahap usia dewasa. Pembinaan futsal usia dini atau usia muda mengharuskan 

para pelatih, guru penjas atau pembina olahraga futsal memperhatikan secara 

cermat dan teliti dalam memberikan bimbingan kepada para siswa atau atlitnya. 

Oleh karena itu, pelatih, guru penjas atau pembina olahraga sepakbola harus 

memahami karakteristik siswa atau atlitnya sesuai tingkat usianya. 

Berkaitan dengan futsal prestasi maka akan banyak sekali hal yang harus 

dibicarakan dan diteliti yang sulit sekali sekarang ini menentukan provinsi mana 

yang terkuat dan yang terbaik dalam futsal. Oleh karena itu untuk mencapai suatu 

prestasi yang optimal maka perlu adanya pembinaan atlit yang dimulai sejak dini 

dan terpogram. Unsur-unsur kondisi fisik yang perlu dilatih dan ditingkatkan sesuai 

dengan cabang olahraga masing-masing atau sesuai dengan kebutuhannya 

dalam permainan maupun pertandingan. Dalam peningkatan kondisi fisik maka 

perlu dilatih dengan beberapa unsur latihan fisik.  

Menurut Suharno (1985: 24), komponen fisik secara umum meliputi 

kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelincahan, dan kelentukan, sedangkan 

komponen fisik secara khusus antara lain stamina, power, reaksi, koordinasi, dan 

keseimbangan. Persiapan fisik merupakan suatu hal yang penting dalam masa 

persiapan sebuah tim untuk mencapai prestasi yang optimal. Seperti yang telah 

diapaparkan oleh bebrapa pakar bahwa kondisi fisik sangat mempengaruhi 

seorang pemain di dalam lapangan. Melalui latihan fisik, kondisi pemain yang 

kurang baik akan meningkat setelah melakukan latihan fisik yang terpogram 

dengan baik, hasil dari meningkatnya penampilan seorang pemain yang akhirnya 

berdampak positif pada penampilan tim. 

Berdasarkan observasi awal bahwa Jawa Tengah baru pertama kali 

mengirimkan kontingen futsal pada ajang empat tahunan sekali ini pada ajang 
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PON yang diselenggarakan di Riau kemarin tahun 2012. Dan hasilnya memang 

cukup memuaskan meski Jawa Tengah mampu berhasil sampai babak enam 

besar. Berdasarkan wawancara dengan pelatih utama dari tim futsal Jawa Tengah 

ini salah satu permasalahan utamanya adalah kondisi fisik pemain yang kurang 

prima pada saat bertanding. Pra PON Futsal Jawa Tengah 2015 merupakan pusat 

pelatihan tim futsal Jawa Tengah yang dibentuk pada tahun akhir tahun 2014 yang 

pusat pelatihannya di langsungkan di Kota Semarang. Pemain futsal Pra PON 

Jawa Tengah adalah hasil seleksi yang dilakukan oleh tim Asosiasi Futsal Daerah 

Jawa Tengah dan staf pelatih serta teman-teman Komunitas Futsal Jawa Tengah. 

Seleksi ini dilakukan di tiga regional yaitu Banyumasan (Karesidenan Banyumas), 

Soloraya (Karesidenan Surakarta), dan Semarang Raya (Karesidenan Semarang) 

yang kemudian dari tingkat regional dikumpulkan menjadi seleksi tingkat Jawa 

Tengah yang hasilnya menjadi tim futsal Pra PON Jawa Tengah. Rangkaian 

seleksi itu melewati beberapa tes yang di adakan diantaranya yaitu tes simulasi 

pertandingan, psikotes, dan tes fisik. 

  
Gambar 1.3 Pemain dan Staf Pelatih tim futsal Pra PON Jawa Tengah 

tahun 2015 
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Dari hasil wawancara peneliti dengan pelatih fisik menyatakan bahwa kendala 

yang dihadapi atlet saat pengembangan kemampuan teknik dan taktik strategi 

terhambat oleh kondisi fisik atlet yang kurang memenuhi standar ditunjukan 

dengan data hasil tes fisik pada saat seleksi awal, oleh sebab itu peneliti ingin 

mengambil data untuk mengetahui kemampuan para atlit tersebut. 

Mencermati permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan suatu penelitian dan untuk mengetahui profil kondisi fisik pemain 

futsal putra pra pon jawa tengah dalam persiapan PON Jawa Barat XIX Tahun 

2016 dengan alasan karena kondisi fisik ialah salah satu hal yang sangat 

mendasar dalam bermain futsal yang harus dimiliki oleh setiap pemain futsal untuk 

memperoleh prestasi yang optimal, sehingga dalam hal ini akan sangat membantu 

peneliti untuk memperoleh data penelitian. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam setiap penelitian, sudah tentu terdapat permasalahan yang segera 

diteliti, dikaji, dianalisis dan selanjutnya dicarikan sebuah problem solving atau 

solusinya. Berdasarakan latar belakang yang telah diuraikn diatas yang 

menekankan kondisi fisik atlet sangat penting bagi seorang atlet, permainan futsal 

akan terlihat menarik apabila suatu tim bermain dengan baik pula, untuk 

menghasilkan permainan yang baik, setiap pemain harus memiliki kondisi fisik 

yang selalu prima dan kemampuan teknik yang baik pula. Kondisi fisik dan teknik 

bermain futsal merupakan faktor yang sangat penting yang harus dimiliki oleh 

seorang pemain futsal. Secara umum dalam pemain futsal Pra PON Jawa Tengah 

sudah mendapat instruksi latihan untuk meningkatkan kondisi fisik dan teknik 

dasar sebelum memasuki seleksi, akan tetapi karena kondisi fisik dan teknik yang 
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kurang maksimal sehingga membuat pemain mudah lelah dan melakukan 

kesalahan pada saat latihan ataupun pertandingan. 

Identifikasi masalah tersebut merupakan sebagian kecil dari permasalahan 

mengapa perlu diadakan survei kondisi fisik. Berdasarkan permasalahan diatas, 

peneliti bermaksud mengadakan Survei Kondisi Fisik pada tim futsal Pra PON 

Jawa Tengah Tahun 2015. Sebagai alasan pemilihan judul permasalahan tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1.2.1 Seorang pemain futsal dituntut memiliki kondisi fisik yang baik seperti 

kecepatan, daya tahan, kekuatan, daya ledak dan kelincahan yang baik. 

1.2.2 Berdasarkan hasil pencapaian prestasi PON Jawa Tengah sebelumnya 

yang masih jauh dari harapan. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah 

dikemukakan dan agar dalam penelitian ini tidak menyimpang dari judul penelitian, 

maka perlu adanya pembatasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada 

permasalahan kondisi fisik dominan pemain futsal Pra PON Futsal Jawa Tengah 

tahun 2015. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan 

pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah ini adalah 

“Bagaimanakah Kondisi Fisik Dominan Pemain Futsal Pra PON Futsal Jawa 

Tengah Tahun 2015?” 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini tentunya tidak lepas dari 

permasalahan yang ada, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 
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menggambarkan kondisi fisik pemain dominan futsal Pra PON Futsal Jawa 

Tengah Tahun 2015. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berharga secara 

rinci berupa informasi pada perkembangan ilmu olahraga, khususnya yang 

berkaitan dengan kondisi fisik dominan yang diperlukan oleh para pelatih fisik 

dan pelatih futsal, khususnya pelatih fisik cabang olahraga futsal.  

2) Melalui penelitian dan pengkajian secara ilmiah maka penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai tambahan referensi bagi ilmu keolahragaan. 

1.6.2 Manfaat praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1) Sebagai bahan saran bagi pemain dan pelatih fisik futsal maupun pelatih 

teknik futsal lainnya bahwa mengetahui kondisi fisik pemain sangatlah penting 

untuk mendukung performance dan prestasi. 

2) Sebagai self awareness para pemain akan kondisi fisik yang mereka miliki 

selama mengikuti progam latihan dalam pemusatan latihan (Training Center). 

3) Sebagai sumbangan masukan bagi pelatih dan manajemen Tim Futsal Pra 

PON Jawa Tengah untuk lebih memotivasi dan memperhatikan aspek 

peningkatan kondisi fisik para peserta kelas instruktur dan sebagai kajian 

evaluasi akan program latihan serta kurikulum pelatihan yang telah dijalankan.  

4) Menambah pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti melalui pengamatan 

lapangan dan sebagai bahan informasi sekaligus memberikan rangsangan 

dalam melakukan penelitian bagi peneliti lain di masa yang akan datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR, DAN HIPOTESIS 

2.1 Olahraga Futsal 

Olahraga Futsal adalah permainan sejenis sepakbola yang dimainkan 

dalam lapangan berukuran lebih kecil. Permainan ini dimainkan oleh 10 orang 

(masing–masing tim 5 orang) saja, serta menggunakan bola yang lebih kecil dan 

lebih berat daripada yang digunakan dalam sepakbola. (Sahda Halim, 2009:6). 

Sedangkan menurut Asmar Jaya (2008:62), untuk dapat bermain futsal dengan 

baik seorang pemain harus dibekali dengan skill/teknik dasar yang baik, tidak 

hanya sekedar bisa menendang bola tetapi juga diperlukan keahlian dalam 

menguasai atau mengkontrol bola. Pemain harus merasakan bahwa bola adalah 

bagian dari dirinya.  

Olahraga Futsal merupakan permainan sepakbola yang dilakukan di dalam 

ruangan, dilakukan oleh lima pemain setiap tim berbeda dengan sepakbola 

konvensional yang jumlah pemainnya sebelas orang tiap tim. Ukuran lapangan 

dan ukuran bola pun lebih kecil dibandingkan ukuran yang digunakan dalam 

sepakbola lapangan rumput. (Justinus Lhaksana, 2011:5). Olahraga Futsal adalah 

permainan cepat dan dinamis. Dari segi lapangan yang relative kecil, hampir tidak 

ada ruangan untuk membuat kesalahan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama 

antar pemain lewat passing yang akurat, bukan hanya untuk melewati lawan. 

Futsal menjadi sarana untuk mengembangkan bakat pemain sepakbola. Selama 

permainan, pemain dianjurkan mengenakan kaos bernomor, celana pendek, 

pelindung lutut, dan alas kaki bersol karet. Tidak dianjurkan menggunakan sepatu 

bola. (Justinus Lhaksana dan Ishak H. Pardosi, 2008:39). 

12 
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Futsal (futbol sala dalam bahasa Spanyol berarti sepakbola dalam 

ruangan) merupakan permainan sepakbola yang dimainkan dalam 

ruangan.(Justinus Lhaksana, 2011:5). Kata futsal berasal dari kata “fut” yang 

diambil dari kata futbol atau futebol, yang dalam bahasa Spanyol dan Portugal 

berarti sepakbola. Dan kata “sal” yang diambil dari kata sala atau salao yang 

berarti di dalam ruangan.  Futsal pertama kali dimainkan di Montevidio, Uruguay 

pada tahun 1930, oleh Juan Carlos Ceriani. Pertandingan Internasional pertama 

diadakan pada tahun 1965, Paraguay menjuarai Piala Amerika Selatan pertama. 

Kejuaraan Dunia pertama diadakan atas bantuan FIFUSA (sebelum 

anggota-anggota bergabung dengan FIFA pada tahun 1989) di Sao Paulo, Brazil. 

Kata ini diperkenalkan oleh FIFA ketika mengambil alih futsal pada tahun 1989. 

Sebelumnya, ada beberapa nama yang sering dipakai untuk olahraga ini. Antara 

lain five-aside-game, mini soccer, atau pun indoor soccer (Sahda Halim, 2009:8). 

Futsal adalah permainan jenis sepakbola yang dimainkan dalam lapangan lebih 

kecil. Permainan ini dimainkan oleh 10 orang (masing–masing tim 5 orang) saja, 

serta menggunakan bola yang lebih kecil dan lebih berat daripada yang digunakan 

dalam sepakbola. Gawang yang digunakan dalam futsal jauh lebih kecil (Sahda 

Halim, 2009:6). Futsal masuk di Indonesia sebenarnya pada sekitar tahun 1998-

1999. Lalu pada tahun 2000-an, futsal mulai dikenal masyarakat. Pada saat itu 

futsal mulai berkembang marak sekolah-sekolah futsal di Indonesia. Lalu pada 

tahun 2002 AFC meminta Indonesia untuk menggelar kejuaraan Piala Asia. 

Permainan futsal belakangan di gemari oleh masyarakat, karena lapangan 

yang digunakan dalam permainan futsal lebih kecil dari lapangan sepak bola, dan 

dapat dimainkan kapan saja karena menggunakan lapangan indoor. Lapangan 

yang digunakan dalam permainan futsal juga bervariasi, beberapa lapangan futsal 
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yang sering digunakan adalah rumput sintesis, plester, alas kayu, dan viespoot. 

Dalam permainan futsal sering tercipta banyak gol, karena lapangan yang 

digunakan lebih kecil, dari sepak bola. Dengan banyak gol yang tercipta dalam 

permainan futsal, menambah kegemaran masyarakat terhadap permainan futsal.  

 
Gambar 2.1 Lapangan Futsal Standar Internasional 

(Sumber : Justinus Lhaksana, 2011:10)Lapangan yang digunakan dalam 

permainan futsal memiliki ukuran sebagai berikut: a) ukuran panjang 25-43 meter 

x lebar 15-25; b) Garis batas: garis sebesar 8 centimeter, yakni garis sentuh disisi, 

garis gawang di ujung–ujung, dan garis melintang tengah lapangan, 3 meter 

lingkaran tengah, tak ada tembok penghalang atau papan; c) Daerah pinalti: busur 

berukuran 6 meter dari setiap pos; d) Garis pinalti : 6 meter dari titik tengah garis 

gawang; e) Garis pinalti kedua : 10 meter dari titik tengah garis gawang; f) Zona 

pergantian: daerah 5 meter (5meter dari garis tengah lapangan) pada sisi tribun 

dari pelemparan; g) Gawang : tinggi 2 meter x lebar 3 meter (Justinus 

Lhaksana,2011:10). Gambar lapangan dan gawang sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 Ukuran Gawang Futsal 

(Sumber : Asmar Jaya, 2008:15)  

Bola yang digunakan dalam permainan futsal sebagai berikut : a) ukuran : 

4; b) keliling : 62-64 centimeter; c) Berat : 0,4-0,44 kilogram; d) Lambungan: 55-65 

centimeter pada pantulan pertama; e) Bahan : kulit atau bahan yang cocok lainya 

(yaitu bahan yang tidak berbahaya). (Justinus Lhaksana, 2011:11) 

 
Gambar 2.3 Bola Futsal Standar 

(Sumber : Justinus Lhaksana, 2008:36) 

Jumlah pemain dalam permainan futsal sebagai berikut: a) Jumlah pemain 

maksimal untuk memulai pertandingan: 5 pemain (per tim), salah satunya penjaga 

gawang; b) Jumlah pemain minmal untuk mengakhiri sebuah pertandingan: 2 

pemain (tidak termasuk cedera); c) Jumlah pemain cadangan maksimal: 7 pemain; 
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d) Jumlah wasit: 2 orang; e) Batas jumlah pergantian pemain: tidak terbatas; f) 

Metode pergantian: “pergantian melayang” (semua pemain boleh memasuki dan 

meninggalkan lapangan).(Justinus Lhaksana, 2011:11) 

Lama permainan dalam permainan futsal sebagai berikut: a) Lama normal: 

2x20 menit; b) Lama istirahat: 10 menit; c) Lama perpanjangan waktu: 2x10 menit 

(bila masih imbang setelah 2x20 waktu normal); d) Ada adu pinalti (maksimal 5 

gol). Jika jumlah gol kedua tim seri saat perpanjangan selesai; e) time-out: 1 per 

tim per babak, tidak ada dalam waktu tambahan (Justinus Lhaksana, 2011:13), 

masalah fisik dan teknik merupakan salah satu persyaratan yang menentukan. 

Dalam usaha mencapai prestasi yang maksimal pada cabang olahraga perlu 

mengetahui faktor–faktor penentu dalam mencapai keberhasilan yaitu ;1) 

Pembinaan fisik ( Physical build-up), 2) Pembinaan teknik (Technical build-up), 3) 

Pengembangan mental (Mental build-up), 4) Kematangan juara. (M.Sajoto, 

1995:7). Kondisi fisik dan teknik dasar dalam permainan futsal merupakan salah 

satu faktor yang sangat penting untuk mencapai prestasi suatu tim di dalam suatu 

pertandingan.  

2.2 Kondisi Fisik 

Kondisi fisik adalah satu kesatuan yang utuh dari komponen yang tidak 

dapat dipisahkan baik peningkatan maupun pemeliharaannya (M. Sajoto, 1998:8). 

Artinya bahwa dalam usaha peningkatan kondisi fisik maka, seluruh komponen 

tersebut harus dikembangkan, walaupun disana dilakukan dengan sistem prioritas 

sesuai keadaan atau status tiap komponen itu dan untuk keperluan apa keadaan 

atau status yang dibutuhkan tersebut. Hal ini akan menjadi jelas bila kita sampai 

ada masalah status kondisi fisik. bahwa seorang atlet harus memiliki derajat 

kebugaran jasmanai dan kondisi fisik yang melebihi derajat kebugaran jasmani 
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dan kondisi fisik orang biasa (Rusli Lutan, 2000:34). Persiapan fisik merupakan 

suatu hal yang penting dalam masa persiapan sebuah tim mencapai prestasi yang 

optimal. Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa kondisi fisik sangat 

mempengaruhi peampilan seorang pemain dilapangan. Melalui latihan fisik, 

kondisi pemain yang kurang baik akan meningkat. Setelah melakukan latihan fisik 

yang terpogram dengan baik, hasil dari latihan fisik tersebut dapat dilihat dari 

meningkatnya penampilan seorang pemain yang akhirnya berdampak positif pada 

penampilan tim. 10 komponen kondisi fisik yang dapat dibina guna menunjang 

prestasi olahraga (M. Sajoto, 1995:8-10), meliputi: 

1) Kekuatan (strength) adalah komponen fisik seseorang tentang kemampuanya 

dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. 

2) Daya tahan (endurance); a) Daya tahan umum (general endurance) 

kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung. Paru-paru 

dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja 

secara terus menerus yang melibatkan kontraksi sejumlah otot-otot dengan 

intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama. b) Daya tahan otot (local 

endurance) kemampuan seseorang dalam mempergunakan ototnya untuk 

berkontraksi secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama dengan 

beban tertentu. 

3) Daya otot (muscular power) adalah kemampuan seseorang untuk 

mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan pada waktu yang 

sependek-pendeknya. 

4) Kecepatan (speed) kemampuan seseorang dalam mengerjakan gerakan 

berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu sesingkat-

singkatnya. 
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5) Daya lentur (fleksibility) seseorang dalam penyesuaian diri dalam aktifitas 

dengan penguluran tubuh yang luas. Hal ini akan sangat mudah ditandai 

dengan tingkat fleksibility persendian pada seluruh tubuh. 

6) Kelincahan (agility) adalah kemampuan seseorang mengubah posisi diarea 

tertentu. 

7) Koordinasi (coordination) adalah kemampuan seseorang mengintegrasi 

bermacam-macam gerakan yang berada kedalam pola gerakan tunggal 

secara efektif. 

8) Keseimbangan (balance) kemampuan seseorang mengendalikan organ-

organ syaraf otot. 

9) Hasil (occuracy) adalah pergerakan bebas sesuai dengan sasaran. Sasaran 

ini dapat merupakan jarak atau mungkin suatu objek langsung yang harus 

dikenai dengan salah satu bagian tubuh. 

10) Reaksi (reaction) adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak 

secepatnya menanggapi rangsangan yang ditimbulkan lewat indera syaraf 

atau feeling seperti mengantisipasi datangnya bola. 

Dari yang diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi fisik dipengaruhi oleh 

banyak faktor yang semuanya harus dibangun dan dilatih secara teratur dan 

terprogram. Terkait dengan suatu cabang olahraga kondisi fisik diperlukan secara 

lebih spesifik, sehingga diharapkan seorang pelatih maupun pembina olahraga 

dapat mengetahui akan kebutuhan dari masing-masing cabang olahraga agar 

latihan bisa tertuju pada komponen yang sebenarnya. 

Kondisi fisik ditinjau dari segi faalnya adalah kemampuan seseorang dapat 

diketahui sampai sejauh mana kemampuanya sebagai pendukung aktifitas 

menjalankan olahraga. Kondisi fisik adalah suatu kesatuan yang utuh dari 
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komponen–komponen yang tidak dapat dapat dipisahkan begitu saja, baik 

peningkatan maupun pemeliharaanya (M.Sajoto,1995:8), artinya bahwa didalam 

usaha peningkatan kondisi fisik maka seluruh komponen tersebut harus 

dikembangkan walaupun disana disini dilakukan dengan system prioritas sesuai 

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

komponen tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kondisi fisik dipengaruhi oleh 

banyak faktor yang semuanya harus dibangun dan dilatih secara teratur dan 

terprogram. Terkait dengan suatu cabang olahraga kondisi fisik diperlukan secara 

lebih spesifik, sehingga diharapkan seorang pelatih maupun pembina olahraga 

dapat mengetahui akan kebutuhan dari masing-masing cabang olahraga agar 

latihan bisa tertuju pada komponen yang sebenarnya. 

Keberhasilan dalam olahraga menuntut keterampilan yang sempurna 

dalam stress fisik yang tinggi. Di arena pertandingan, pemain akan menghadapai 

intensitas kerja dan segala macam stress, dengan demikian kesegaran jasmani 

memegang peranan yang sangat penting. Dalam hampir semua kegiatan manusia, 

baik kegiatan itu didominasi oleh kegiatan fisik maupun didominasi oleh kegiatan 

non fisik, kondisi fisik seseorang berperan sekali dalam kegiatan sehari-harinya. 

Disamping perananan langsung dari keadaan fisik terhadap produktivitas kerja 

yang saat ini sudah semakin diyakini manfaatnya, masih banyak dari sisi lain dari 

penampilan fisik yang berpengaruh terhadap kegiatan dan peran kta sehari-hari 

(Rusli Lutan, 2000:59). Hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan Dangsina 

Moeloek (1984:2) yang menyatakan bahwa dalam bidang olahraga, untuk 

mencapai prestasi yang tinggi(hasil yang sebaik-baiknya), adanya kesegaran 

jasmani yang baik (tinggi) pada olahragawan merupakan persyaratan yang tak 

dapat diabaikan. Suatu tingkat minimal kesegaran jasmani diperlukan oleh setiap 



20 
 

 
 

kegiatan olahraga. Dapat disimpulkan bahwa komponen yang harus lebih dominan 

dimiliki pemain futsal adalah daya tahan (endurance), kekuatan (strength), 

kecepatan (speed), dan tanpa meninggalkan komponen fisik yang lain (Justinus 

Lhaksana, 2011:17-18). Komponen kondisi fisik yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah kekuatan, kecepatan dan daya tahan. 

2.3 Kondisi Fisik Dominan dalam Olahraga Futsal 

Kemampuan fisik sangat diperlukan dalam permainan futsal untuk 

menunjang dalam melaksanakan program latihan yang telah dibuat. Kondisi fisik 

tidak dapat ditingkatkan dan dikembangkan hanya dalam jangka waktu yang relatif 

singkat. Bahkan, oleh beberapa ahli kondisi fisik yang baik diperlukan latihan yang 

kontinyu dan dan progresif. Dari sepuluh komponen kondisi fisik tersebut tidak 

seharusnya harus dimiliki secara baik. Tipe gerakan dalam permainan olahraga 

futsal menuntut pemain untuk dapat mengatur tenaga aerobik maksimal yang ada 

dalam drinya sehingga tidak akan mengalami kelelahan yang berarti dalam 

melakukan permainan olahraga futsal yang berat dalam kurun waktu yang relatif 

cukup lama meguras tenaga. Menurut Paulus L. Pesurnay (2005:3) kondisi fisik 

dalam olahraga adalah semua kemampuan jasmani yang menentukan prestasi 

yang realisasinya dilakukan melalu kesanggupan pribadi (kemampuan; motivasi). 

Dengan semua kemampuan fisik jasmani, tentu saja terdiri dari elemen-elemen 

fisik yang peranannya berbeda-beda dari satu cabang ke cabang olahraga yang 

lain kita bisa berprestasi lebih baik dan optimal.  

Faktor spesifikasi dari sebuah latihan juga sangat berpengaruh terhadap 

prestasi seorang atlet, pembinaan kondisi fisik tertuju pada komponen 

kemampuan fisik yang dominan untu mencapai prestasi. Disamping terkait 

kebutuhan yang bersifat umum, setiap cabang juga memerlukan pembinaan 
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kondisi fisik yang spesifik (Rusli Lutan, 2000:34). Melihat dari karakteristik cabang 

olahraga futsal yang permainananya begitu cepat dan dinamis. Olahraga ini juga 

memerlukan taktik dan teknik khusus. Begitu pula dalam kondisi fisik, permainan 

futsal memiliki perbedaan dengan olahraga-olahraga  yang lain. Karakteristik 

olahraga futsal adalah membutuhkan daya tahan kecepatan, daya tahan kekuatan 

dan kelincahan dalam waktu yang relatif lama (Justinus Lhaksana,2011:15). 

Adapun penjelasan dari komponen-komponen kondisi fisik tersebut antara lain: 

2.3.1 Daya tahan (endurance) 

Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan ototnya 

untuk berkontraksi secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama dengan 

beban tertentu (M.Sajoto, 1995:8). Sedangkan, daya tahan adalah kemampuan 

seseorang untuk melakukan kegiatan yang berintensitas sedang diseluruh tubuh 

dan sebagian otot untuk periode waktu yang lama (Eri Pratiknyo Dwikusworo, 

2009:3). Pada buku yang lainnya menurut Rusli Lutan (2000:71), daya tahan dapat 

diartikan sebagai suatau keadaan atau kondisi fisik tubuh yang mampu untuk 

bekerja dalam waktu cukup lama. Seorang atlet dikatakan mempunyai daya tahan 

yang baik apabila ia tidak mudah lelah atau dapat terus bergerak dalam keadaan 

kelelahan, atau ia mampu bekerja tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan 

setelah menyelesaikan pekeerjaan tersebut. Sementara itu menurut Dangsia 

Moeloek (1984:3) mengungkapkan bahwa daya tahan menyatakan keadaan pada 

kapasitas melakukan kerja secara terus menerus dalam suasana aerobik. 

Permainan futsal merupakan salah satu permainan yang membutuhkan daya 

tahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Seorang melakukan kegiatan fisik 

terus menerus dengan berbagai bentuk gerakan seperti berlari, melompat, 

meluncur, dan sebagainya yang jelas memerlukan daya tahan yang tinggi. 
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Permainan futsal saat ini merupakan permainan yang atraktif dan menarik 

untuk ditonton. Dengan durasi waktu permainan 2x20 menit, banyak kemampuan 

teknik dan gaya permainan ditampilkan oleh seorang pemain. Permainan futsal 

modern dewasa ini banyak diperagakan oleh pemain yang memiliki kemampuan 

teknik yang baik. Selain itu kemampuan fisik merupakan kemampuan dasar yang 

perlu dimiliki oleh pemain untuk menunjang kemampuan lainya seperti kesegaran 

jasmani yang baik. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan Depdikbud 

(1997:6), bahwa kesegaran jasmani yang identik dengan kemampuan VO2Max  

memiliki arti penting bagi siapapun. Kesegaran jasmani untuk karyawan untuk 

meningkatkan efektifitas dan produktifitas. Pemain akan lebih memiliki rasa 

percaya diri yang tinggi apabila memiliki kemampuan fisik yang prima. Seorang 

pemain yang memiliki teknik dasar yang hebat tidak akan banyak berarti apabila 

tidak didukung oleh stamina yang prima. Stamina yang tinggi adalah syarat mutlak 

agar pemain mampu menyerang dan bertahan dengan baik. Kesalahan teknik 

akan sering terjadi pada saat stamina atau kondisi fisik menurun. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa olahraga futsal 

menuntut kondisi fisik yang prima bagi pemainnya. Kondisi fisik yang prima 

sangatlah menunjang penampilang seorang pemain. Penampilan fisik yang buruk 

tentunya akan berdampak buruk juga bagi penampilan teknik dan taktiknya. Setiap 

pemain dituntut untuk meimiliki kemampuan teknik individu yang sangat baik serta 

kemampuan strategi bermain yang yang juga harus baik. Namun, yang tidak kalah 

pentingnya adalah segi fisik yang kadang kala menjadi persoalan dalam 

persaingan perebutan prestasi tertinggi dalam bidang olahraga prestasi di 

Indonesia pada umumnya dan futsal pada khususnya. Sehebat apapun seorang 

pemain dalam hal teknik dan taktik tetapi tanpa di dasari oleh kondisi fisik yang 
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baik maka prestasi yang akan diraih tidaklah sama dengan pemain yang memiliki 

kemampuan teknik, strategi dan tentunya kondisi fisik yang baik (Justinus 

Lhaksana, 2011:16). 

2.3.2 Kekuatan (Strenght) 

Strength atau kekuatan, yaitu suatu kemampuan kondisi fisik manusia yang 

diperlukan dalam meningkatkan prestasi belajar gerak. Kekuatan merupakan 

salah satu unsur kondisi fisik yang sangat penting dalam berolahraga karena dapat 

membantu meningkatkan komponen – komponen seperti kecepatan, kelincahan 

dan ketetapan.(Faizal Chan, 2012:1) 

Bompa (1990), kekuatan adalah gaya yang dikeluarkan otot untutk 

melakuakan satu kali kontraksi otot secara maksimal meleawan beban/tambahan. 

Bisa juga disimpulkan bahwa kekuatan merupakan kemampuan untuk melawan 

suatu tahanan atau kemampuan untuk membangkitkan tegangan terhadap suatu 

tahanan. Pada buku yang lain Bompa (1999) juga mendifinisikan kekuatan sebagai 

kekuatan otot dan syaraf untuk mengatasi beban internal dan eksternal. Kekuatan 

merupakan komponen yang sangat penting guna meningkatkan kondisi fisik 

seseorang secara keseluruhan. Selain sebagai dasar penggerak aktifitas fisik, 

kekuatan berperan penting dalam melindungi diri dari terjadinya cidera. Pada 

umumnya setiap cabang olahraga yang melibatkan tenaga membutuhkan suatu 

jenis komponen yaitu kekuatan. Kekuatan dipakai manakala sebuah usaha 

dilakukan dengan melawan beban. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan 

otot meliputi; faktor biomekanika, faktor pengungkit, faktor ukuran otot, faktor jenis 

kelamin, faktor usia (M. Sajoto, 1998 :108). Sedangkan menurut teori yang 

dikemukakan oleh pendapat lain, kekuatan adalah kemampuan otot atau 
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sekelompok otot seseorang untuk menahan atau menerima beban kerja (Eri 

Pratiknyo Dwikusworo, 2009:3).  

Kekuatan yang dipakai dalam setiap cabang olahraga adalah berbeda-

beda. Kekuatan adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuan 

dalam mempergunakan otot–otot untuk menerima beban sewaktu bekerja 

(M.Sajoto, 1995:8). Sedangkan menurut Harsono strength adalah kemampuan 

otot untuk membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan, sedangkan daya 

tahan otot mengacu pada suatu kelompok otot yang melakukan kontraksi secara 

berturut-turut yang mampu mempertahankan kontraksi dalam waktu lama. 

Strength adalah komponen yang sangat penting guna meningkatkan kondisi fisik 

secara keseluruhan sebab strength : 1) Merupakan daya tahan penggerak setiap 

aktifitas fisik, 2) Memegang peranan penting dalam melindungi kemungkinan 

terjadinya cidera dalam olahraga, 3) Dapat menyebabkan penampilan seseorang 

menjadi baik, 4) Serta dapatmembantu memperkuat stabilitas sendi-sendi (Rama 

Hiola dkk, 2010:36). 

Dalam permainan futsal, kekuatan merupakan salah satu faktor yang 

menentukan kemampuan permainan seseorang dalam bermain. Karena, dengan 

kekuatan seseorang pemain akan dapat merebut atau melindungi bola dengan 

baik (selain ditunjang dengan faktor teknik bermain yang baik). Selain itu, dengan 

memiliki kekuatan yang baik dalam futsal, pemain dapat melakukan tendangan 

keras dalam usaha untuk mengumpan daerah kepada teman maupun untuk 

mencetak gol. Selain itu bagaimana bisa seorang penyerang mencetak gol apabila 

tidak mampu menempatkan diri ditempat yang benar dikarenakan kondisi fisik 

yang lemah. Misalnya, saja seorang pemain akan melakukan teknik dasar 
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menendang, apabila seorang pemain tidak memiliki fisik (kekuatan) yang baik 

maka hasil tendangan yang dilakukan tidak akan maksimal. 

Aspek lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam futsal adalah 

ketahanan tubuh. Dari aspek intensitas olahraga futsal yang begitu keras dapat 

menyebabkan cidera pada otot-otot, jaringan syaraf, jantung, peredaran darah, 

dan sistem pernafasan. Hampir semua otot terlibat dalam aktifitas olahraga ini. 

Membawa bola melewati lawan, menendang bola sekuat tenaga ke lapangan, atau 

menembak atau memasukan bola ke gawang, serta menegendalikan bola baik 

dalam keadaan bebas ataupun dijaga oleh lawan, semuanya memerlukan otot-

otot yang kuat dan dalam kondisi prima. Sementara otot-otot tertentu bertugas 

memeberikan kekuatan, otot-otot laindiandalkan kelentukannya. Namun diantara 

otot tubuh diatas, otot-otot pada kaki, tungkai, pinggul dan badanlah yang banyak 

mendapat tugas yang lebih banyak. 

Untuk mengahsilkan otot tubuh yang kuat dan prima membutuhkan 

program latihan yang sempurna, terutama untuk mengembangkan kekuatan dan 

endurance haruslah dilakukan. Program seperti itu memungkinkan otot-otot 

berkontraksi lebih kuat, lebih sering dan dalam waktu yang lebh lama. Selain itu, 

penyaluran impuls (rangsangan) saraf ke unit motorik menjadi lebih baik, sehingga 

dapat merangsang terjadinya kontraksi dari sebagan besr serabut-serabut otot. 

Sebagai hasilnya kekuatan otot menjadi maksimal. Peningkatan kondisi saraf dan 

otot dapat memberikan peningkatan pada presisi dan gerak. Akhirnya program 

latihan dapat dilakukan pemain dengan penggunaan energi lebih sedikit, sehingga 

mereka dapat menghemat energi sebanyak lebih kurang 25% (Asmar Jaya, 

2008:69). 
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2.3.3 Kecepatan (speed) 

Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan 

berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu yang sesingkat–

singkatnya (M.Sajoto, 1995:9). Menurut Rusli Lutan (2000:74), kecepatan adalah 

keampuan berjalan, berlari, atau bergerak dengan cepat. Sedangkan menurut 

Ozolin (1971), kecepatan adalah kemampuan untuk berpindah atau bergerak ari 

suatu tempat ketempat yang lain dalam waktu yang singkat/secepat-cepatnya. 

Kecepatan juga merupakan salah satu faktor yang menentukan kemampuan 

seseorang dalam bermain futsal. Pemain yang memiliki kecepatan akan dapat 

dengan cepat menggiring bola kedaerah lawan dan akan mempermudah dalam 

mencetak gol ke gawang lawan, selain itu kecepatan juga diperlukan dalam usaha 

pemain mengejar bola. Permainan futsal modern sekarang ini sangatlah cepat dan 

dinamis sehingga sangat dibutuh kemampuan kecepetan yang baik dari seorang 

pemain untuk melakukan pergerakan perpindahan posisi.  

Speed merupakan gerak cepat yang sejenis (siklis) dalam waktu yang 

sesingkat mungkin. Seperti yang dikemukakan oleh banyak ahli dalam buku 

Kemenpora (2010:122), bahwa peningkatan kecepatan adalah peningkatan 

komponen dari semua faktor yang memepengaruhi, terutama aspek teknik dan 

kemampuan fisik lainnya. Sedangkan menurut Paulus L. Pesurnay (2005: 41) 

menyatakan bahwa di dalam olahraga kecepatan adalah kemampuan untuk 

bereaksi secepat mungkin terhadap rangsangan. Permainan futsal sarat dengan 

berbagai kemampan dan keterampilan gerak yang kompleks. Lalu dapat diamati 

bahwa untuk menjadi pemain futsal yang baik diperlukan kemampuan fisik yang 

baik. Yang diperlukan setiap pemain dalam permainan futsal berbeda menurut 

tugas masing-masing. Pemain penyerang misalnya, memerlukan kecepatan lari 
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dan koordinasi serta kemampuan untuk mengatasi rintangan dari pemain bertahan 

lawan. Sementara pemain belakang, yang membentuk pertahanan harus memliki 

daya tahan yang tinggi, kekuatan untutk menggagalkan serangan lawan, serta 

kecepatan dalam membendung serangan lawan (Asmar Jaya, 2008 : 67) 

2.3.4 Kelincahan (Agility) 

Kelincahan adalah kemampuan seseorang mengubah posisi di area 

tertentu, seseorang yang mampu mengubah satu posisi yang berbeda dalam 

kecepatan tinggi dengan kordinasi yang baik, berarti kelincahan cukup baik 

(M.Sajoto, 1995:9). Pendapat lain dinyatakan Sri Haryono (2008:25) kemampuan 

kelincahan adalah kremampuan seseorang dalam bergerak dan berubah dengan 

cepat. Sedangkan pada pendapat ahli yang lain agility adalah kemampuan 

mengubah secara cepat arah tubuh yang berubah atau bagian tubuh tanpa 

gangguan pada keseimbangan (Dangsina Moeloek, 1984:8).  

Agility sering diterjemahkan dengan kelincahan atau ketangkasan. 

Kemampuan kelincahan adalah kemampuan gerak maksimal dalam merubah arah 

tanpa hilang keseimbangan. Kemampuan ini selal hadir dalam cabang olahraga 

yang bersifat pertandingan karena setiap atlit harus melakukan perubahan gerak 

ketika lawan melakukan gerakan (Kemenpora, 2010:124). Dari pendapat tersebut 

terdapat pengertian yang menitik beratkan pada kemampuan untuk merubah arah 

posisi tubuh tertentu. Kelincahan sering dapat kita amati dalam situasi permainan 

futsal, misalnya seorang kemampuan pemain yang sedang mendribling bola lalu 

dihadapanya terdapat lawan yang akan menghadangnya, tetapi pemain tersebut 

bisa melewati pemain lawan yang menghadangnya bahkan bisa melewati pemain 

lawan 2 atau 3 orang pemain lawan. Begitu pun sebaliknya apabila pemain 

tersebut tidak memiliki kelicahan yang bagus maka bola yang dikuasainya akan 
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mudah direbut oleh lawan. Apalagi dengan kondisi lapangan futsal yang lebih kecil 

dari lapangan sepakbola yang sangat menuntut kelincahan pemain untuk melewati 

lawan dengan membawa bola agar bisa dikuasai dengan baik.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metodologi penelitian merupakan syarat mutlak di dalam suatu penelitian 

ilmiah. Berbobot tidaknya suatu penelitian tergantung pada pertanggungjawaban 

metodologi penelitiannya. Penggunaan metodologi penelitian harus tepat dan 

mengarah pada tujuan serta dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

3.1 Jenis Dan Desain Penlitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan 

metode kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha 

mengungkapkan fakta suatu kejadian, objek, aktivitas, proses, dan manusia 

secara “apa adanya” pada waktu sekarang atau jangka waktu yang masih 

memungkinkan dalam ingatan responden (Andi Prastowo, 2010:203). Peneliti 

dalam hal ini berusaha untuk memaparkan atau memberikan gambaran suatu 

keadaan kondisi fisik dominan yang dimiliki oleh pemain futsal Pra PON Jawa 

Tengah Tahun 2015. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 

melalui survey tes kondisi fisik, karena menurut Suharsimi Arikunto (2002:90) 

bahwa survey merupakan bagian dari studi deskriptif yang bertujuan untuk 

mencari kedudukan atau status, fenomena (gejala) dan menemukan kesamaan 

status dengan cara membandingkannya dengan standar yang sudah ditentukan. 

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode kuantitatif melalui nilai 

tes kondisi fisik yang kemudian dikonversikan berdasarkan kategori dalam norma 

yang telah ditetapkan. Metode penelitian tersebut menjadi dasar penetapan desain 

penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan “One-shot method” 

29 
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model, artinya model pendekatan yang menggunakan satu kali pengumpulan data 

pada “suatu saat” (Suharsimi Arikunto, 2010:122). Adapun desain yang dimaksud 

adalah sebagai berikut ini: 

  

 

      Sampel             Tes Kondisi Fisik        Hasil 

Gambar 12. Desain penelitian “One-shot method“ 
(sumber : Suharsimi Arikunto, 2006:9) 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel adalah obyek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 2010:161). Sedangkan menurut Sutrisno 

Hadi (2000:224) yang dimaksud dengan variabel adalah gejala-gejala yang 

menunjukan variasi, baik dalam jenis maupun dalam tingkatannya. Variabel dalam 

penelitian ini adalah kondisi fisik dominan pemain futsal putra Pra PON Jawa 

Tengah Tahun 2015. 

3.3 Populasi, Sampel Dan Teknik Penarikan Sampel 

Populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksud untuk diselidiki, dan 

populasi dibatasi oleh sejumlah penduduk atau individu yang paling sedikit 

mempunyai sifat yang sama (Sutrisno Hadi, 2000:182). Populasi juga didefinisikan 

sebagai keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2010:173). Populasi 

dalam penelitian ini adalah semua pemain futsal Pra PON Jawa Tengah Tahun 

2015 yang berjumlah 24 orang. 

Adapun sifat yang sama dari populasi adalah : 1) Populasi merupakan 

pemain hasil seleksi dari tiga regional antara lain yaitu Banyumasan (Purwokerto, 

Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Kebumen, Purworejo, Magelang, 

Temanggung, Brebes), Soloraya (Surakarta, Sukoharjo, Sragen, Klaten, Boyolali, 
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Salatiga) dan Semarang Raya (Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, 

Semarang, Kab. Semarang, Grobogan, Kudus, Demak, Jepara, Blora, Pati, Cepu, 

Rembang)  tahun 2014 yang mendapat pelatihan dari pelatih yang sama dan 

dipusatkan dipemusatan latihan yang sama, 2) Jenis kelamin populasi adalah 

putra. Dengan demikian populasi sudah memenuhi syarat sebagai populasi. 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 2010: 174). Menurut Sutrisno Hadi (2000:182) yang dimaksud sampel 

adalah sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari jumlah populasi. 

Penarikan sampel harus representatif, dalam arti segala karakteristik populasi 

hendaknya tercermin pula dalam sampel yang diambil. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:134) apabila subyeknya kurang dari 

100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapat diambil 10-15 % atau 

lebih tergantung setidak-tidaknya dari kemampuan peneliti dilihat dari waktu, 

tenaga, dan biaya. Sesuai dengan pendapat tersebut maka dalam penelitian ini 

sampel yang digunakan 24 orang pemain futsal putra Pra PON Jawa Tengah. 

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian adalah total sampling. 

3.4 Teknik Pengumpulan data 

Faktor paling penting dalam penelitian yang berhubungan dengan data 

adalah teknik pengumpulan data. Jenis adata dalam penelitian dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu data yang dapat diukur secara langsung dan data yang tidak 

dapat diukur secara tidak langsung. Seperti dikemukakan oleh Sutrisno hadi 

(1990:19), jenis data yang diukur kan dihitung secara langsung adalah data 

kuantitatif, sedangkan data yang tidak dapat dihitung secara langsung adalah data 

kualitatif. 
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Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode survei dengan pendekatan one shot method, yaitu teknik pengambilan tes 

dan pengukuran satu kali survei secara langsung dilapangan. Survei adalah teknik 

pengumpulan data dari berbagai unit atau individu dalam jangka waktu yang 

bersamaan (Suharsimi Arikunto, 2002:92). Survei dilakukan adalah dengan 

melakukan tes kecepatan, kekuatan, kelincahan dan daya tahan. 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data 

peneltian ini dibagi menjadi tiga, yaitu tahp persiapan, tahap pelaksanaan 

penelitian dan tahap penyelesaian penelitian; 

1) Tahap Persiapan 

Langkah awal yang dipersiapkan dalam penelitian ini adalah usaha 

mendapatkan populasi. Untuk bisa mendapatkan populasi, peneliti 

mengajukan ijin penelitian ke Asosisasi Provinsi PSSI Jawa Tengah dan 

Asosiasi Futsal Daerah. 

2) Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini ialah eksekusi pengambilan data, sesuai dengan 

rekomendasi waktu dan tempat oleh PSSI dan AFD peneliti mengambil data 

dengan tes pengukuran agar memperoleh data kondisi fisik, pelaksanaan ini 

dibantu oleh tester yang sudah berkompeten. 

3) Tahap Penyelesaian 

Setelah data terkumpul kemudian data ditabulasikan. Penyusunan skripsi 

mengikuti tata cara penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri 

Semarang. Hasil penulisan kemudian dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing. Hasil diskusi dicatat sebagai bahan perbaikan skripsi. Skripsi 

yang sudah siap untuk diajukan dalam sidang skripsi setelah melewati proses 
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bimbingan dan persetujuan. Setelah itu diujikan. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. 

Variasi jenis instrumen penelitian adalah: angket, ceklis (check-list) atau daftar 

centang, pedoman wawancara, pedoman pengamatan. Ceklis sendiri memiliki 

wujud yang bermacam-macam (Suharsimi Arikunto, 2010:203). 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes kondisi 

fisik. Tes ini akan mengungkapkan kondisi fisik dalam cabang olahraga futsal. Tes 

dan pengukuran yang dilakukan masing–masing cabang olahraga yang satu 

dengan yang lain berbeda, hal ini dikarenakan tes dan pengukuran disesuaikan 

dengan kebutuhan masing–masing cabang olahraga. Walaupun tes tersebut 

belum bisa menggambarkan kebutuhan yang sebenarnya atau secara 

keseluruhan, tetapi tes tersebut sudah dapat menggambarkan kondisi fisik 

pemain. Dengan demikian, tes yang digunakan untuk mengukur kondisi fisik 

dominan futsal menggunakan tes kekuatan (strength), kecepatan (speed), dan 

daya tahan (endurance) seperti yang dikemukakan oleh Jackson dan Baumgartner 

(2001:194) “common physical include strength, power, endurance, agility, balance, 

flexibility, and basic movement patterns that involve sprinting, jumping and 

throwing”. Variabel – variabel yang akan diteliti sebagai landasan untuk 

memperoleh data penelitian ini meliputi pengukuran parameter fisik untuk atlet 

futsal Pra PON Jawa Tengah menuju Pekan Olahraga Nasional XIX Tahun 2016 

di Jawa Barat yang secara garis beras kemampuan fisik tersebut yaitu; 
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1) Tes kemampuan kecepatan gerak, a) Speed (acceleration/kecepatan 

akselerasi) tes ini menggunakan 30 Meter Acceleration Test, b) Agility 

(ketangkasan/kelincahan) menggunakan Illionis Agility Run Test. 

 
Gambar 13. Pelaksanaan Illinoist Agility Run Test 

Sumber: Mackenzie, 2005:62 

2) Tes Kemampuan  Kekuatan, menggunakan tes Standing Long Jump 

(Mackenzie, 2005:124). 

3) Tes Kemampuan Daya Tahan, a) Daya Tahan Aerobik (VO2Max) 

menggunakan Balke VO2Max Test (Mackenzie, 2005:7). 

Peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam pelaksanaan instrumen tes ini 

antara lain yaitu; 

1) Tes kemampuan kecepatan gerak, a) Jarak lintasan 20 meter – 60 meter, b) 

Meteran untuk mengukur jarak, c) Marker atau kun sebagai penanda, d) 

Stopwatch, e) Peluit, f) Bendera, g) Form hasil data pengukuran. 

2) Tes Kemampuan  Kekuatan, a) Meteran untuk mengukur jarak raihan 

lompatan, b) Form hasil data pengukuran. 
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3) Tes Kemampuan Daya Tahan, a) Jarak lintasan sepanjang 400 meter, b) 

Marker atau kun sebagai penanda, c) Rompi sebagai penanda, d) Stopwatch, 

e) Peluit, f) Form hasil data pengukuran. 

3.6 Prosedur Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan mengetahui kondisi fisik atlet, kemudian 

diprediksikan dengan tabel norma penilaian setiap instrumen tes. Adapun tahap 

dalam melakukan tes fisik dijelaskan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut ini:  

1) Presensi kehadiran atlet, sekaligus membagi nomor urut tes dan pembagian 

kelompok tes agar lebih cepat dan terpantau. 

2) Sebelum tes dimulai terlebih dahulu melakukan pemanasan. 

3) Selanjutnya diberikan arahan atau penjelasan selama 5 menit. Arahan atau 

pengantar tersebut berisi tentang penjelasan materi yang dilakukan peserta di 

saat penelitian. 

4) Peserta melakukan tes pertama tes kemampuan daya tahan aerobik, yaitu 

dengan menggunakan lari balke vo2max test. 

5) Pada tes daya tahan aerobik menggunakan lari balke vo2max test, atlet 

melakukan lari sekuat-kuatnya selama 15 menit. 

6) Setelah melewati tes daya tahan aerobik pada hari selanjutnya atlet 

melakukan tes kecepatan gerak yaitu illinois agility run test dan 30 metre 

acceleration test. 

7) Tahapan pelaksanaan tes kelincahan ini untuk mengetahui tingkat kelincahan 

atlet yang dimana atlet harus berlari sesuai dengan lintasan yang sudah dibuat 

peneliti. Pemain start berdiri dibelakang garis start, dengan aba-aba dan tester 

menyalakan stopwatch pemain berlari mengikuti arah garis yang sudah 

ditandai dengan marker setiap tandanya kemudian belok dan zig zag hingga 
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sampai garis akhir yang dicatat dengan stopwatch. Pemain diberikan dua kali 

kesempatan untuk memperoleh catatan waktu terbaik. 

8) Setelah melakukan illinoist agility run test pemain melanjutkan ke tes 

selanjutnya yaitu tes kecepatan dengan melakukan lari sepanjang lintasan 

yang telah dibuat dengan penanda untuk memperoleh waktu tercepat. Pemain  

melakukan dengan start berdiri dibelakang garis start, lalu aba-aba mulai dan 

pemain berlari mencapai garis akhir dengan secepat-cepatnya dan tester 

mencatat perolehan waktu terbaik. Setiap pemain diberikan kesempatan dua 

kali untuk memperoleh hasil yang paling baik dan maksimal. 

9) Untuk tes terakhirnya yang dilakukan pada hari ketiga yaitu tes kemampuan 

kekuatan yang instrumennya menggunakan standing long jump test. Pemain 

melakukan tes ini dengan cara melakukan lompatan tanpa awalan. Pemain 

bersiap melakukan lompatan dengan awalan berdiri kemudia melompat 

sejauh-jauhnya untuk memperoleh lompatan terjauh dengan lintasan yang 

sudah ditandai dengan meteran oleh tester. 

 Penilaian tes kondisi fisik bagi atlet futsal Pra PON Jawa Tengah Tahun 

2015 yang telah dilakukan dengan beberapa tes kemudian untuk mengetahui 

kemampuan kondisi fisik setiap atlet diprediksi dengan tabel norma. 

3.7 Faktor Yang Mempengaruhi Penelitian 

Suatu penelitian banyak faktor yang dapat mempengaruhi dan 

menghambat, demikan pula dengan penelitian ini telah diusahakan untuk 

menghindari adanya kemungkinan-kemungkinan yang menghambat serta 

mempengaruhi selama penelitian ini berlangsung agar penelitian ini dapat menjadi 

hasil penelitian yang baik dan sesuai dengan kaidah keilmuan yang sesuai dengan 

aturan penulisan karya ilmiah. Faktor yang mempengaruhi penelitan antara lain: 
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1) Faktor kehadiran peserta penelitian 

Jumlah kehadiran peserta penelitian akan sangat mempengaruhi terhadap hasil 

penelitian. Sehingga  untuk mengatasi akan hal tersebut, maka beberapa hari 

sebelum mengambil data, peneliti mengadakan pertemuan dengan staf pelatih, 

pengurus, pemilik tempat dan peserta penelitian untuk memberikan pengarahan 

dan informasi yang diperlukan pada saat pelaksanaan pengambilan data. 

2) Faktor kesiapan sampel 

Pengambilan data yang berupa mengukur kondisi fisik tentu membutuhkan 

kesiapan baik dari segi mental maupun kesiapan fisik, kesiapan fisik dapat 

dilakukan dengan melakukan pemanasan (warming up) sebelum melakukan tes. 

Sampel yang telah siap untuk melakukan tes dengan sebelumnya mengadakan 

pemanasan, tentu saja hasilnya akan lebih optimal dari pada sampel yang belum 

melakukan pemanasan atau kurang dalam pemanasan. 

3) Faktor kemampuan individu 

Pada setiap individu tentunya kemampuan yang dimiliki berbeda, tidak sama atau 

tidak merata antara yang satu dengan yang lainnya dalam menerima arahan 

maupun demonstrasi sehingga kemungkinan melakukan kesalahan masih ada 

dan adapat terjadi pada saat sampel melakukan tes. Untuk itu selalu diadakan 

korelasi secara keseluruhan sebelum melakukan pengambilan data. 

4) Faktor pemberian materi 

Faktor pemberian materi dalam pelaksanaan tes mempunyai peran besar dalam 

pencapaian hasil yang optimal. Usaha yang ditempuh agar penyampaian materi 

tes dapat diterima seluruh sampel dengan jelas. Sebelum pelaksanaan tes, secara 

klasikal diberikan petunjuk pelaksanaan instrumen dan contoh yang benar dalam 

masing-masing instrument. 
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5) Faktor kesungguhan 

Faktor kesungguhan dalam pelaksanaan penelitian ini masing-masing sampel 

tidak sama, unutk itu penulis dalam pelaksanaan tes selalu mengawasi dan 

mengontrol setiap aktifitas yang dilakukan dengan melibatkan tim peneliti untuk 

mengarahkan kegiatan sampel pada tujuan yang akan dicapai. 

6) Faktor kegiatan sampel diluar penelitian 

Tujuan utama pelaksanaan penelitian ini adalah memperoleh data-data seakurat 

mungkin. Untuk menghindari adanya kegiatan sampel diluar penelitian yang bisa 

menghambat proses pengembalian data, penulis berusaha mengatasi dengan 

memilih waktu penelitian bersamaan dengan jadwal latihan. 

7) Faktor Tenaga Penilai 

Faktor tenaga penilai menjadi penting untuk diperhatikan karena untuk melakukan 

tugasnya diperlukan kecermatan dan ketelitian yang berpengaruh terhadap hasil 

penelitian. Maka dari itu petugas pengambil data dipilih orang-orang yang 

mengetahui cara pelaksanaan tes dan cara menggunakan peralatan tes, dalam 

hal ini peneliti memilih petugas pengambil data dari mahasiswa Fakultas Ilmu 

Keolahragaan yang lebih berkompeten. Adapun usaha lainnya yang dilakukan 

peneliti untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengambilan tes antara 

lain: menyampaikan materi kepada petugas dalam pengembalian data, peneliti 

menyampaikan tentang tugas dari masing-masing petugas, dan tata cara 

pelaksanaan tes secara singkat, agar tidak terjadi dan meminimalisir kesalahan 

dalam pencatatan hasil tes. 

3.8 Teknik Analsis Data 

Analisis data yang akan dipakai dalam pengolahan data pada penelitian ini 

adalah analisis statistik deskriptif presentase. Data dalam penelitian ini berupa 
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angka-angka, maka penulis menggunakan analisis statistik. Dengan analsisis 

statistik, dapat memberikan efisien dan efektifitas kerja karena dapat membuat 

data lebih ringkas bentuknya. Kemudian data diolah dengan menggunakan 

komputerisasi dengan sistem SPSS versi 16 (Imam Ghozali, 2007).  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Data 

Penelitian ini dilakukan dengan Survey Tes, permasalahan yang diteliti 

ialah: “Profil Kondisi Fisik Pemain Futsal Putra Pra Pon Jawa Tengah Dalam 

Persiapan PON XIX Tahun 2015”. Data yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian 

ini adalah mengenai tingkat kondisi fisik pemain futsal Pra PON Jawa Tengah yang 

menjadi subyek penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah profil kondisi fisik. 

Setelah pengambilan data di lapangan selesai dilakukan maka dilanjutkan dengan 

tabulasi data dan pengolahan data melalui perhitungan statistik deskriptif. Adapun 

hasil perhitungan statisitik deskriptif dapat dilihat seperti pada tabel berikut : 

Tabel 4.1 Deskripsi Data Kondisi Fisik Pemain Futsal Putra Pra PON Jawa Tengah  
    Tahun 2015 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kondisi Fisik 
Keseluruhan 

24 2.00 4.00 31.771 .48611 

Agility 24 1.00 3.00 25.417 .83297 
Speed 24 2.00 5.00 44.583 .83297 

Strength 24 2.00 4.00 25.417 .72106 

Endurance 24 2.00 5.00 34.167 .97431 

Valid N (listwise) 24         

 
Sumber: Pengolahan data statistik SPSS 16, 2015 

4.1.2 Hasil Uji Prasarat Analisis 

4.1.2.1 Uji normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya data yang akan 

diambil sampelnya. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk uji normalitas 

adalah Tes Kolmogorov-Smirnov. Data dikatakan normal apabila 

40 
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nilaiprobabilitasnya lebih lebih besar dari taraf kesalahan (0,05). Uji normalitas 

pada profil kondisi fisik pemain futsal putra Pra Pon Jawa Tengah Dalam 

Persiapan PON Jawa Barat XIX Tahun 2015 dihitung menggunakan SPSS 16. 

Adapun uji normalitas berdasarkan pemain futsal putra Pra Pon Jawa Tengah 

Tahun 2015 sebagai berikut ini: 

Tabel 4.2 Uji Normalitas Berdasarkan Data Kondisi Fisik Pemain Futsal Putra Pra  
    PON Jawa Tengah Tahun 2015 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

    Kondisi Fisik 

N 24 

Normal Parametersa 
Mean 31.771 

Std. Deviation .48611 

Most Extreme Differences 

Absolute .149 

Positive .149 

Negative -.149 

Kolmogorov-Smirnov Z .732 

Asymp. Sig. (2-tailed) .657 

 
a. Test distribution is normal 

Sumber: Pengolahan data statistik SPSS 16, 2015 

Berdasarkan tabel 5, perhitungan statistik menggunakan SPSS16 data 

penelitian memiliki nilai Kolmogorov-Smirnov dengan probabilitas 0,657. Hasil ini 

menunjukan bahwa nilai probabilitas data lebih besar dari taraf kesalahan (0,657 

> 0,05). Dengan demikian data tersebut berdistribusi normal. 

4.1.2.2 Uji homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi dalam 

penelitian berasal dari dari tingkat kemampuan yang sama. Salah satu cara yang 

dapat digunakan untuk uji homogenitas adalah menggunakan uji Chi-Square. Data 

dikatakan memiliki varians yang sama atau homogen apabila nilai probabilitasnya 

lebih besar daripada taraf kesalahan (0,05). Uji homogenitas pada penelitian profil 
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kondisi fisik pemain futsal putra Pra Pon Jawa Tengah dalam persiapan PON Jawa 

Barat XIX Tahun 2015 dihitung menggunakan SPSS 16.  

Tabel 4.3 Uji Homogenitas Berdasarkan Pemain Futsal Putra Pra PON Jawa  
    Tengah Tahun 2015 Menggunakan Chi Square 

Test Statistics 

  Kondisi Fisik 

Chi-Square 8.667a 

Df 7 

Asymp. Sig. .277 

a. 8 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum 
expected cell frequency is 3,0. 

Sumber: Pengolahan data statistik SPSS 16, 2015 

Berdasarkan tabel 6, perhitungan statistik menggunakan uji Chi-Square 

menunjukan hasil 0,277. Hasil ini menunjukan bahwa nilai probabilitas data lebih 

besar dari taraf kesalahan (0,277 > 0,05). Dengan demikian data dikatakan 

homogen atau mempunyai varians yang sama. 

4.1.3 Hasil Analisis Data 

4.1.3.1 Hasil Analisis Data Kondisi Fisik Dominan 

Hasil deskripsi profil kondisi fisik pemain futsal putra Pra Pon Jawa Tengah 

dalam persiapan PON Jawa Barat XIX tahun 2015 yang data diolah dengan 

menggunakan komputerisasi dengan sistem SPSS versi 16 (Imam Ghozali, 2007) 

ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 Profil Kondisi Fisik Dominan Pemain Futsal Putra Pra PON Jawa Tengah  
    dalam Persiapan PON Jawa Barat XIX Tahun 2015 

Kategori Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Kurang Sekali 0 0 0 0 

Kurang 5 20.8 20.8 20.8 

Sedang 17 70.9 70.9 91.7 

Baik 2 8.3 8.3 100.0 

Excellent 0 0 0 100.0 

Total 24 100.0 100.0   

Sumber : Data primer yang diolah, 2015 
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Berdasarkan tabel 7, menunjukkan bahwa kondisi fisik dominan pemain 

futsal putra Pra Pon Jawa Tengah dalam persiapan PON Jawa Barat XIX tahun 

2015 berkategori kurang sekali sebanyak 0 responden atau 0%, berkategori 

kurang sebanyak 5 responden atau 20,8%, berkategori sedang sebanyak 17 

responden atau 70,9%, berkategori baik sebanyak 2 responden atau 8,3%, dan 

berkategori excellent sebanyak 0 responden atau 0%. Berikut adalah diagram 

deskripsi kondisi fisik dominan pemain futsal putra Pra Pon Jawa Tengah dalam 

persiapan PON Jawa Barat XIX tahun 2015. 

 
Gambar 4.1 Histogram Kondisi Fisik Dominan Pemain Futsal Putra Pra PON 

Jawa Tengah Dalam Persiapan PON Jawa Barat XIX Tahun 2015 

Data kondisi fisik dominan pemain futsal putra Pra PON Jawa Tengah 

dalam persiapan PON Jawa Barat XIX tahun 2015 sebanyak 20,8% termasuk 

dalam kategori kurang, 70,9% pemain dalam kategori sedang dan 8,3% dalam 

kategori baik.  
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4.1.3.2 Hasil Analisis Data Kekuatan 

 
Gambar 4.2 Histogram Kekuatan Pemain Futsal Putra Pra Pon Jawa Tengah 

Dalam Persiapan PON Jawa Barat XIX Tahun 2015 

Data kondisi fisik kekuatan pemain futsal putra Pra PON Jawa Tengah 

dalam persiapan PON Jawa Barat XIX tahun 2015 sebanyak 13 pemain termasuk 

dalam kategori kurang, 8 pemain dalam kategori sedang dan 3 pemain dalam 

kategori baik.  

4.1.3.3 Hasil Analisis Data Daya Tahan 

 
Gambar 4.2 Histogram Daya Tahan Pemain Futsal Putra Pra Pon Jawa Tengah 

Dalam Persiapan PON Jawa Barat XIX Tahun 2015 
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Data kondisi fisik daya tahan pemain futsal putra Pra PON Jawa Tengah 

dalam persiapan PON Jawa Barat XIX tahun 2015 sebanyak 3 pemain termasuk 

dalam kategori kurang, 13 pemain dalam kategori sedang, 3 pemain dalam 

kategori baik dan 5 pemain dalam kategori excellent.  

4.1.3.4 Hasil Analisis Data Kelincahan 

 
Gambar 4.4 Histogram Kelincahan Pemain Futsal Putra Pra Pon Jawa Tengah 

Dalam Persiapan PON Jawa Barat XIX Tahun 2015 

Data kondisi fisik kelinahan pemain futsal putra Pra PON Jawa Tengah 

dalam persiapan PON Jawa Barat XIX tahun 2015 sebanyak 6 pemain termasuk 

dalam kategori kurang dan 18 pemain dalam kategori sedang.  
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Gambar 4.5 Histogram Kecepatan Pemain Futsal Putra Pra Pon Jawa Tengah 

Dalam Persiapan PON Jawa Barat XIX Tahun 2015 

Data kondisi fisik kecepatan pemain futsal putra Pra PON Jawa Tengah 

dalam persiapan PON Jawa Barat XIX tahun 2015 sebanyak 2 pemain termasuk 

dalam kategori kurang, 11 pemain dalam kategori sedang, dan 4 pemain dalam 

kategori baik.  

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Kondisi Fisik Secara Khusus 

Kondisi fisik dominan merupakan komponen kualitas seseorang pemain 

futsal permainan futsal teknik tinggi tanpa menimbulkan problem kesehatan dan 

kelelahan berlebihan saat bertanding. Hal ini merupakan faktor penunjang utama 

untuk memperoleh hasil yang optimal dalam setiap pertandingan oleh tim maupun 

individu pemain. 

Berdasarkan diagram di atas, merupakan hasil penelitian yang menunjukan 

tidak terdapat pemain yang memiliki kondisi fisik dalam kategori sangat rendah, 

pada kategori rendah berjumlah 5 pemain dari 24 pemain, 17 pemain memiliki 

kondisi fisik dalam kategori sedang, dan 2 pemain memiliki kondisi fisik yang dalam 

kategori baik dan pada tim Pra PON Futsal ini tidak terdapat pemain yang memiliki 
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kondisi fisik dalm kategori sangat baik. Ada beberapa permasalahan yang dialami 

pemain futsal Pra PON Jawa Tengah berkenaan dengan kondisi fisik. Hasil dari 

penelitian ini menunjukan bahwa sebagian besar tingkat kondisi fisik dominan 

pemain futsal putra Pra PON Jawa Tengah dalam Persiapan PON Jawa Barat XIX 

Tahun 2015 masuk dalam kategori kurang sampai dengan sedang. Sementara 

yang masuk dalam kategori baik hingga sangat baik tidak mencapai 10%. Kondisi 

ini sebenarnya sangat membutuhkan perhatian khusus, mengingat pemain futsal 

harus memiliki kondisi fisik yang prima. Hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan 

Dangsina Moeloek (1984:2) yang menyatakan bahwa dalam bidang olahraga, 

untuk mencapai prestasi yang tinggi(hasil yang sebaik-baiknya), adanya 

kesegaran jasmani yang baik (tinggi) pada olahragawan merupakan persyaratan 

yang tak dapat diabaikan. Suatu tingkat minimal kesegaran jasmani diperlukan 

oleh setiap kegiatan olahraga. Keberhasilan dalam olahraga menuntut 

keterampilan yang sempurna dalam stress fisik yang tinggi. Di arena pertandingan, 

pemain akan menghadapai intensitas kerja dan segala macam stress, dengan 

demikian kesegaran jasmani memegang peranan yang sangat penting. Dalam 

hampir semua kegiatan manusia, baik kegiatan itu didominasi oleh kegiatan fisik 

maupun didominasi oleh kegiatan non fisik, kondisi fisik seseorang berperan sekali 

dalam kegiatan sehari-harinya. Disamping perananan langsung dari keadaan fisik 

terhadap produktivitas kerja yang saat ini sudah semakin diyakini manfaatnya, 

masih banyak dari sisi lain dari penampilan fisik yang berpengaruh terhadap 

kegiatan dan peran kta sehari-hari (Rusli Lutan, 2000:59). 

Fakta dari hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori bahwa seorang atlet 

harus memiliki derajat kebugaran jasmanai dan kondisi fisik yang melebihi derajat 

kebugaran jasmani dan kondisi fisik orang biasa (Rusli Lutan, 2000:34). Menurut 
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teori, salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan seorang atlet dalam 

mendapatkan kondisi fisik yang prima adalah faktor latihan. Latihan adalah suatu 

proses berlatih yang sistematis, yang dilakukan berulang-ulang dan kian hari 

jumlah latihan bebannya bertambah (Rubianto Hadi, 2007:55). Dan juga faktor 

spesifikasi dari sebuah latihan juga sangat berpengaruh terhadap prestasi seorang 

atlet, pembinaan kondisi fisik tertuju pada komponen kemampuan fisik yang 

dominan untu mencapai prestasi. Disamping terkait kebutuhan yang bersifat 

umum, setiap cabang juga memerlukan pembinaan kondisi fisik yang spesifik 

(Rusli Lutan, 2000:34). Kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu 

seringkali harus didukung dengan latihan yang tepat. Dalam latihan tidak hanya 

kuantitas atau jumlah berlatih saja yang diutamakan, akan tetapi kualitas atau 

mutu latihan harus benar-benar diperhatikan baik oleh pelatih maupun pemain. 

Latihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pemain akan mengakibatkan 

ketidakefektifan dalam mencapai kondisi fisik yang diharapkan maka diperlukan 

latihan secara terpogram dan terencana. Porsi dalam berlatih olahraga bukan 

hanya masalah kuantitas berapa banyak kita berlatih akan tetapi juga masalah 

kualitas dan kontinuitas. Kualitas menggambarkan efektifitas dari latihan itu sendiri 

sedangkan kontinuitas mendeskripsikan keseriusan dan kemampuan untuk tetap 

menjaga kesegaran jasmani dan kondisi fisik yang prima seorang atlet. Dalam 

olahraga prestasi latihan harus mempunyai tujuan yang jelas, mempunyai prinsip 

latihan serta berpengaruh pada cabang olahraga yang diikutinya. Tujuan latihan 

adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi fisik atau kesegaran 

jasmani (Rubianto Hadi, 2007:51). Sebagaimana yang telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa olaraga futsal menuntut kondisi fisik yang prima bagi 

pemainnya. Kondisi fisik yang prima sangatlah menunjang penampilan seorang 
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pemain dilapangan. Penampilan fisik yang buruk tentunya berdampak buruk juga 

bagi penampilan teknik dan taktiknya. Setiap pemain dituntut untuk memiliki 

kemampuan teknik individu yang sangat baik serta kemampuan strategi bermain 

yang juga harus baik. Namun, yang tidak kalah pentingnya adalah segi fisik yang 

kadang kala menjadi persoalan dalam persaingan perebutan prestasi tertinggi 

dalam bidang olahraga di indonesia pada umumnya dan futsal pada khususnya. 

Sehebat apapun seorang atlet dalm hal teknik dan taktik tetapi tidak didasari oleh 

kondisi fisik yang prima dan baik maka prestasi yang kan diraih tidaklah sama 

dengan pemain yang memiliki kemampuan teknik, strategi, dan tentunya kondisi 

fisik yang baik (Justinus Laksana, 2011:16). Begitu beratnya aktifitas fisik dalam 

permainan futsal menuntut pemain untuk memiliki tingkat kesegaran jasmani yang 

baik kondisi fisik yang diatas rata-rata. Tingkat kondisi fisik yang prima pemain 

futsal ini berkaitan erat dengan komponen kondisi fisik utama seorang pemain 

futsal yaitu kekuatan, kecepatan, kelincahan dan daya tahan. Daya tahan ini dibagi 

menjadi dua yaitu daya tahan aerobik dan anaerobik. 

Sedangkan menurut Rubianto Hadi (2007:52) sukses dalam olahraga 

menuntut keterampilan yang sempurna dalam situasi dalam stress fisik yang 

tinggi. Di arena pertandingan, pemain akan menghadapi, intensitas kerja dan 

segala ,macam stress, dengan demikan kondisi fisik dan kesegaran jasmani 

memgang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan prestasi atlet. 

Kesegran jasmani dan kemampuan fisik dapat ditingkatkan melaui latihan-latihan, 

terukur atau sesuai dosis, dan dilakukan evaluasi secara berkala,. Evaluasi secara 

berkala sangat penting dilakukan untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai 

dalam suatu program latihan. 
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Tipe gerakan dalam permainan futsal menuntut pemain untuk dapat 

mengatur tenaga aerobik maksimal yang ada dalam dirinya sehingga tidak akan 

mengalami kelelahan yang berarti dalam melakukan permainan futsal yang begitu 

berat dalam kurun waktu yang relatif lama. Melihat karateristik permainan futsal 

yang begitu berat dan menguras tenaga, maka setiap pemain perlu dibekali 

dengan persiapan yang matang. Terutama persiapan kondisi fisiknya yang 

ditunjang kemampuan kesegaran jasmani, kelincahan, kecepatan dan kekuatan 

yang baik agar mampu bertanding secara baik dari menit awal sampai menit akhir. 

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Justinus Lhaksana dalam bukunya bahwa 

permainan futsal yang begitu cepat dan dinamis mau tidak mau membuat para 

pemain membutuhkan kondisi fisik yang selalu prima. 

4.2.1 Kondisi Fisik Secara Khusus 

Melihat kemampuan fisik pemain futsal Pra PON Jawa Tengah yang secara 

umum baru dalam kategori sedang dan hingga beberapa yang baik 

mengindikasikan bahwa kegiatan pembinaan fisik khususnya pada daya tahan 

kardiovaskuler pemain masih belum optimal. Padahal bagi atlet kemampuan 

VO2Max  yang baik memiliki arti yang sangat penting untuk menunjang pretasinya. 

Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan Depdikbud (1997:6), bahwa 

kesegaran jasmani yang identik dengan kemampuan VO2Max  memiliki arti penting 

bagi siapapun. Kesegaran jasmani untuk karyawan untuk meningkatkan efektifitas 

dan produktifitas. Masih terdapat 17 pemain atau atet yang tergolong sedang 

disebabkan oleh porsi latihan dan gaya hidup sebelum mereka tergabung dalam 

pemusatan latihan kurang baik sehingga mereka tidak mendapatkan hasil optimal 

dari latihan sebelumnya. Pada saat diteliti melalui uji penelitian yang 

menggunakan aspek kecepatan, kelincahan, kekuatan dan daya tahan dengan uji 
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instrumen lari cepat 30 meter, tes kelicahan menggunakan illinoist test, kekuatan 

dengan standing long jump serta daya tahan menggunakan Balke VO2Max test 

mereka tidak dapat bisa optimal dalm melakukan tes. Dalam penelitian ini pemain 

yang masuk dalam kategori baik ada 2 orang. Pemain yang masuk dalam kategori 

baik ini disebabkan pemain tersebut sudah terbiasa latihan kondisi fisik meskipun 

intensitasnya latihannya kurang sehingga pada saat uji tes pemain ini dapat 

melakukan dengan baik dari pada pemain yang lain. 

Dari hasil keseluruhan hasil perhitungan penelitian dan dilihat dari 

banyaknya pemain yang masuk dalam kategori sedang maka para pemain futsal 

Pra PON Jawa Tengah berkaitan dengan kondisi fisik dapat dikatakan bahwa 

kemampuan dan kategorinya pemain Pra PON futsal Jawa Tengah masih 

tergolong sedang. Berbekal kondisi fisik khususnya VO2Max atau daya tahan 

aerobik dalam kategori sedang maka tentunya pemain futsal Pra PON akan 

mengalami permasalahan dalam pelaksanaan tugas kesehariannya terutama 

tugas sebagi pemain futsal denganintensitas beban kerja yang berat. Pemain-

pemain tersebut akan mengalami kelelahan yang berarti selama mengikuti 

kegiatan pemusatan latihan sehingga penguasaan terhadap teknik dasar yang 

dipelajari pada saat latihan tidak optimal. Selain itu dengan kemampuan VO2Max 

yang kurang baik mengakibatkan pemain cepat kelelahan saat mengikuti 

pertandingan sehingga menyulitkan untuk menenrapkan strategi dan taktik dalam 

memenangkan setiap pertandingan.  

Kemampuan fisik sangat diperlukan dalam permainan futsal untuk 

menunjang dalam progam latihan. Kondisi fisik tidak dapat ditingkatkan dan 

dikembangkan hanya dalam jangka waktu yang relatif lama. Bahkan, oleh 

beberapa ahli kondisi fisik yang baik diperlukan latihan yang kontinyu dan dan 
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progresif. Dari sepuluh komponen kondisi fisik tersebut tidak seharusnya harus 

dimiliki secara baik. Ada komponen yang menjadi pelengkap dari komponen lain. 

Melihat dari karakteristik cabang olahraga futsal, dapat disimpulkan bahwa 

komponen yang harus lebih dominan dimiliki pemain futsal adalah daya tahan 

(endurance), kekuatan (strength), kecepatan (speed), dan tentunya tanpa 

meninggalkan komponen fisik yang lain (Justinus Lhaksana, 2011:17-18). 

Banyak cara yang dapat ditempuh dalam mengatasi dan meningkatkan 

kemampuan kondisi fisik pemain futsal Pra PON Jawa Tengah yang masih belum 

optimal tersebut. Menurut Dangsina Moeloek (1984:12), usaha yang dilakukan 

untuk meningkatkan VO2Max  dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor-

faktor yang mempengaruhi seperti menjaga pola makan dan gizi, tidur dan istirahat 

yang cukup, membiasakan pola hidup sehat, latihan dan olahraga yang teratur 

serta menjaga kebersihan lingkungan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Setelah melakukan penelitian dan dilakukan analisis data mengenai survei 

kondisi fisik dominan pemain futsal Pra PON Jawa Tengah tahun 2015 dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1) Secara khusus kondisi fisik pemain futsal Pra PON Jawa Tengah adalah; a) 

kondisi fisik kecepatan dalam kategori sedang, b) kondisi fisik kelincahan 

dalam kategori sedang, c) kondisi fisik daya tahan dalam kategori sedang, dan 

d) kondisi fisik kekuatan dalam kategori kurang. 

2) Secara umum dari hasil penelitan di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi 

fisik pemain futsal Pra PON Jawa Tengah tahun 2015 dalam kategori sedang. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan penelitian maka saran penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1) Bagi pelatih upaya untuk meningkatkan kemampuan fisik daya tahan pemain 

yang secara umum masih dalam kategori sedang agar diberikan program 

latihan dengan metode interval yang ekstensif, metode interval yang instensif, 

metode latihan repetisi (metode weight training, pliometrik, metode circuit 

training, metode interval training, strength endurance dan sebagainya). 

2) Bagi pelatih upaya untuk meningkatkan kemampuan fisik kekuatan pemain 

yang secara umum masih dalam kategori kurang agar diberikan program 
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latihan dengan metode weight training, metode circuit training, pliometrik, 

metode interval training, strength endurance dan sebagainya. 

3) Bagi pelatih upaya untuk meningkatkan kemampuan fisik kecepatan dan 

kelincahan pemain yang secara umum masih dalam kategori sedang agar 

diberikan program latihan dengan metode weight training (Squat dan Bench 

Press), metode circuit training, pliometrik, metode interval training. 

4) Dalam pemberian materi kondisi fisik pelatih hendaknya melihat kemampuan 

dasar kondisi fisik pemain agar pemain tidak mengalami overload atau 

kelebihan beban dalam latihan. Karena setiup individu pemain memiliki 

kapasitas kemampuan masing-masing.  

5) Bagi manajemen (manajer, head coach, coaching staff, kid man, medic, ahli 

gizi tim) hendaknya melakukan pemantauan dan evaluasi latihan secara 

bertahap dan teratur agar diketahui apakah latihan atau tujuan latihan yang 

diharapkan sudah tercapai atau belum tercapai dan perlu penyesuaian 

intensitas latihan dan spesifikasi latihan yang tepat sehingga mampu 

meningkatkan kondisi fisik dan kemampuan teknik dalam bermain futsal. 

6) Pemain hendaknya serius dalam mengikuti setiap latihan fisik karena melihat 

padatny jadwal training center dan juga pemain perlu memperhatikan juga 

masa recovery dirinya sendiri karena melihat kondisi dan padatnya jadwal 

latihan juga harus diperhatikan masa istirahat otot agar tidak terjadi stress otot 

dan piskologi pemain. Misalnya tidak begadang dan tidur larut malam, makan 

sesuai dengan menu yang sudah disiapkan oleh manajemen dan sebagainya. 
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Lampiran 4 

DAFTAR NAMA PETUGAS PEMBANTU PENELITIAN 

 

NO. NAMA JURUSAN/INSTANSI TUGAS 

1. Safi’i 
Mahasiswa PKLO FIK 

UNNES 
Peniliti 

2. Agus Siswanto, S.Pd 
Asisten Pelatih Utama 

dan Guru Penjasorkes 
Tester Agility  

3. Qorby Haqqul Adam, S.Pd 
Pascasarjana UNS dan 

Asisten Pelatih Teknik 
Tester Speed 

4. Nur Kholis, S.Si 
Alumni IKOR FIK 

UNNES 

Tester 

Endurance 

5. Lexna Keswanto, S.Pd Alumni PJKR FIP UNS Tester Strength 

6. Achmad Iswadi Pelatih Kiper Tester 

7. Widiyono, S.Pd 
Guru Penjasorkes dan 

Pelatih Fisik Pra PON 
Tester 
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Lampiran 5 

Tabel 3.1 Daftar Kategori Tingkat Kemampuan Aerobik (VO2 Max)  

KATEGORI LAKI-LAKI 
USIA (TAHUN) 

13 s.d 19 21 .d 30 

Excellent > 51,00 > 46,5 

Baik 45,2 – 50,9 42,5 – 46,4 

Cukup 38,4 – 45,1 36,5 – 42,4 

Kurang 35,0 – 38,3 33,0 – 36,4 

Kurang Sekali <35,0 < 33,0 

 
Sumber: Heyward, V.W 1997:p48 

Tabel 3.2 Daftar kategori tingkat kemampuan Standing Long Jump 

 
Sumber: Mackenzie, 2005:124 

Tabel 3.3 Daftar Kategori Illionis Agility Run Test 

KATEGORI LAKI-LAKI 
USIA (TAHUN) 

16   s.d 19 20 s.d 30 

Excellent <15,2 detik <15,2 detik 

Baik 15,3 – 16,1 detik 15,3 – 16,1 detik 

Cukup 16,2 – 18,1 detik  16,2 – 18,1 detik  

Kurang 18,2 – 18,3 detik 18,2 – 18,3 detik 

Kurang Sekali <18,4 detik <18,4 detik 

 
Sumber: Mackenzie, 2005:62 

KATEGORI DEWASA 

Excellent > 300 cm 

Baik 270 – 299 cm 

Cukup 250 – 269 cm 

Kurang 230 – 249 cm 

Kurang Sekali < 229 cm 
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Tabel 3.4 Daftar Kategori 30 Metre Acceleration Test 

KATEGORI LAKI-LAKI 
USIA (TAHUN) 

16 s.d 19 20 s.d 30 

Excellent < 4 detik < 4 detik 

Baik 4 – 4,2 detik  4 – 4,2 detik  

Cukup 4,3 – 4,4 detik 4,3 – 4,4 detik 

Kurang 4,5 – 4,6 detik 4,5 – 4,6 detik 

Kurang Sekali < 4,6 detik < 4,6 detik 

 
Sumber : Mackenzie, 2005:174 
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Lampiran 6 

DAFTAR NAMA PEMAIN FUTSAL PRA PON JAWA TENGAH TAHUN 2015 

No Nama Usia Tempat Tanggal Lahir 

1 Abdillah Nabil 20 Surakarta, 12 Oktober 1995 

2 Afip Burhanudin 21 Surakarta, 1 Maret 1994 

3 Alhen Dwi D. 20 Jepara, 14 Juli 1995 

4 Anton Cahyo N. 18 Klaten, 22 Juli 1997 

5 Bagus Prasodjo 22 Sukoharjo, 12 Desember 1993 

6 Bayu Setiawan 20 Semarang, 5 Januari 1995 

7 Danang Kurniadi 20 Surakarta, 28 Mei 1995 

8 Dennis Guna Bawana 21 Semarang, 7 April 1994 

9 Dicky Aditya 21 Semarang, 2 Desember 1994 

10 Eko Nurrohman 19 Klaten, 13 Juni 1996 

11 Fadly Hidayat 20 Purwokerto, 9 Agustus 1995 

12 Faisal Rahmat 20 Surakarta, 16 November 1995 

13 Galih Aditya W. 22 Surakarta, 16 Mei 1993 

14 Joko Prasetyo 19 Semarang, 14 Januari 1996 

15 M. Roy Saputra 21 Temanggung, 18 Oktober 1994 

16 M. Indra Pradewa 22 Semarang, 23 Januari 1993 

17 Mulki Mughty Ak 20 Semarang, 5 Oktober 1995 

18 Muchsin Faizin 21 Temanggung, 16 April 1994 

19 Niko As 22 Surakarta, 21 Desember 1993 

20 Rian Bagus Setiawan 18 Demak, 28 Januari 1997 

21 Rizky Aldino 19 Semarang, 18 Maret 1996 

22 Samir Farid Abdat 19 Surakarta, 6 Juni 1995 

23 Sanjaya Pradita 19 Semarang, 9 Mei 1995 

24 Ulul Alba Alfian 20 Demak, 7 November 1995 
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Lampiran 7 

REKAPITULASI HASIL TES FISIK 
 

REKAPITULASI HASIL TES KEKUATAN MENGGUNAKAN TES STANDING 

LONG JUMP 

No. Nama Hasil Tes Kategori 

1 Abdillah Nabil 252 Cm Cukup 

2 Afip Burhanudin 243 Cm Kurang 

3 Alhen Dwi D. 277 Cm Baik 

4 Anton Cahyo N. 272 Cm Baik 

5 Bagus Prasodjo 245 Cm Kurang 

6 Bayu Setiawan 240 Cm Kurang 

7 Danang Kurniadi 245 Cm Kurang 

8 Dennis Guna Bawana 250 Cm Cukup 

9 Dicky Aditya 274 Cm Baik 

10 Eko Nurrohman 234 Cm Kurang 

11 Fadly Hidayat 248 Cm Kurang 

12 Faisal Rahmat 223 Cm Kurang 

13 Galih Aditya W. 253 Cm Cukup 

14 Joko Prasetyo 233 Cm Kurang 

15 M. Roy Saputra 239 Cm Kurang 

16 M. Indra Pradewa 251 Cm Cukup 

17 Mulki Mughty Ak 241 Cm Kurang 

18 Muchsin Faizin 220 Cm Kurang 

19 Niko A.S. 238 Cm Kurang 

20 Rian Bagus Setiawan 258 Cm Cukup 

21 Rizky Aldino 252 Cm Cukup 

22 Samir Farid Abdat 250 Cm Cukup 

23 Sanjaya Pradita 233 Cm Kurang 

24 Ulul Alba Alfian 240 Cm Kurang 
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Lampiran 8 

REKAPITULASI HASIL TES KELINCAHAN MENGGUNAKAN ILLINOIS 

AGILITY RUN TEST 

No. Nama Hasil Tes Kategori 

1 Abdillah Nabil 16,89 Detik Cukup 

2 Afip Burhanudin 16,82 Detik Cukup 

3 Alhen Dwi D. 16,83 Detik Cukup 

4 Anton Cahyo N. 17,19 Detik Cukup 

5 Bagus Prasodjo 18,18 Detik Kurang 

6 Bayu Setiawan 18,84 Detik Kurang Sekali 

7 Danang Kurniadi 18,77 Detik Kurang Sekali 

8 Dennis Guna Bawana 17,66 Detik Cukup 

9 Dicky Aditya 16,68 Detik Cukup 

10 Eko Nurrohman 16,72 Detik Cukup 

11 Fadly Hidayat 16,82 Detik Cukup 

12 Faisal Rahmat 16,99 Detik Cukup 

13 Galih Aditya W. 16,85 Detik Cukup 

14 Joko Prasetyo 16,58 Detik Cukup 

15 M. Roy Saputra 16,65 Detik Cukup 

16 M. Indra Pradewa 17,84 Detik Cukup 

17 Mulki Mughty Ak 16,45 Detik Cukup 

18 Muchsin Faizin 17,89 Detik Cukup 

19 Niko As 16,71 Detik Cukup 

20 Rian Bagus Setiawan 18,55 Detik Kurang Sekali 

21 Rizky Aldino 18,09 Detik Cukup 

22 Samir Farid Abdat 18,79 Detik Kurang Sekali 

23 Sanjaya Pradita 17,01 Detik Cukup 

24 Ulul Alba Alfian 18,33 Detik Kurang Sekali 
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Lampiran 9 

REKAPITULASI HASIL TES DAYA TAHAN MENGGUNAKAN BALKE VO2MAX 

TEST 

No. Nama 
Hasil VO2Max 

Kategori 
Jarak Prediksi 

1 Abdillah Nabil 3650 M 52,3 Excellent 

2 Afip Burhanudin 3200 M 47,1 Baik 

3 Alhen Dwi D. 2400 M 37,9 Cukup 

4 Anton Cahyo N. 2600 M 40,2 Cukup 

5 Bagus Prasodjo 2700 M 41,3 Cukup 

6 Bayu Setiawan 2750 M 41,9 Cukup 

7 Danang Kurniadi 3400  M 49,4 Excellent 

8 Dennis Guna Bawana 2450 M 38,5 Cukup 

9 Dicky Aditya 2800 M 42,5 Baik 

10 Eko Nurrohman 2500 M 39,1 Cukup 

11 Fadly Hidayat 2600 M 40,2 Cukup 

12 Faisal Rahmat 2500 M 39,1 Cukup 

13 Galih Aditya W. 3500 M 50,5 Excellent 

14 Joko Prasetyo 2200 M 35,7 Kurang 

15 M. Roy Saputra 3100 M 45,9 Baik 

16 M. Indra Pradewa 2700 M 41,3 Cukup 

17 Mulki Mughty Ak 2100 M 34,5 Kurang 

18 Muchsin Faizin 2400 M 37,9 Cukup 

19 Niko As 3400 M 49,4 Excellent 

20 Rian Bagus Setiawan 2400 M 37,9 Kurang 

21 Rizky Aldino 2200 M 35,7 Cukup 

22 Samir Farid Abdat 2200 M 35,7 Cukup 

23 Sanjaya Pradita 2300 M 36,7 Cukup 

24 Ulul Alba Alfian 3600 M 51,7 Excellent 
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Lampiran 10 

 

REKAPITULASI HASIL TES KECEPATAN MENGGUNAKAN 30 METER 

ACCELERATION TEST 

No. Nama Hasil Tes Kategori 

1 Abdillah Nabil 4,28 Detik Baik 

2 Afip Burhanudin 4,40 Detik Cukup 

3 Alhen Dwi D. 3,80 Detik Excellent 

4 Anton Cahyo N. 3,90 Detik Excellent 

5 Bagus Prasodjo 4,17 Detik Excellent 

6 Bayu Setiawan 4,10 Detik Excellent 

7 Danang Kurniadi 4,19 Detik Excellent 

8 Dennis Guna Bawana 4,21 Detik Baik 

9 Dicky Aditya 4,19 Detik Excellent 

10 Eko Nurrohman 4,20 Detik Excellent 

11 Fadly Hidayat 4,30 Detik Baik 

12 Faisal Rahmat 4,47 Detik Kurang 

13 Galih Aditya W. 4,08 Detik Excellent 

14 Joko Prasetyo 4,44 Detik Cukup 

15 M. Roy Saputra 4,30 Detik Baik 

16 M. Indra Pradewa 3,79 Detik Excellent 

17 Mulki Mughty Ak 4,25 Detik Baik 

18 Muchsin Faizin 4,36 Detik Baik 

19 Niko As 4,06 Detik Excellent 

20 Rian Bagus Setiawan 4,08 Detik Excellent 

21 Rizky Aldino 4,15 Detik Excellent 

22 Samir Farid Abdat 4,20 Detik Excellent 

23 Sanjaya Pradita 3,79 Detik Excellent 

24 Ulul Alba Alfian 4,05 Detik Excellent 



68 
 

 
 

Lampiran 11 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 
Sampel 

 

 

Warming Up 
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Cooling Down 

 

Balke VO2Max Test 
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Standing Long Jump 
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Tes Speed 
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Tes Agility 
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