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 A. PENDAHULUAN

Kualitas dan tuntutan permainan 
sepak bola modern memerlukan 
kebutuhan fisik, teknik, dan taktik yang 
p r i m a .  P e m a i n  s e p a k  b o l a  
dikembangkan secara sistematis dengan 
pola pelatihan yang sistematis pula. 
Menurut Soewarno dkk (2002:3-4), 
program pengembangan pesepakbola 
usia dini terdiri dari 3 fase. Fase pertama 
adalah usia 5-8 tahun, fase kedua usia 9-
12 tahun, dan fase ketiga usia 13-17 
tahun.

Fase 5-8 tahun adalah fase 
kegembiraan, karena itu semua latihan 
dan permainan direncanakan secara 
sederhana menyangkut unsur-unsur 
kegiatan yang menggembirakan. Pada 
fase 9-12 tahun pemain berlatih unsur-
unsur teknik dasar dan diusahakan 

dapat diterapkan dalam bermain secara 
benar. Penguasaan teknik dasar yang 
b e n a r  a k a n  m e n j a d i  d a s a r  
pengembangan taktik pada masa yang 
akan datang, meskipun taktik tidak 
dilatihkan pada masa ini. Pada fase 
ketiga usia 13-17 tahun dituntut adanya 
penguasaan dan peningkatan unsur 
taktik dan fisik dasar pemain. 
Penampilan pemain sangat ditentukan 
oleh kualitas fisik dan keterampilan 
pemain.

Dengan melihat ketiga fase di atas, 
maka dapat disimpulkan bahwa masing-
masing fase mempunyai penekanan 
tertentu sesuai dengan perkembangan 
dan usia anak latih. Untuk dasar 
pengembangan fisik, maka seorang 
pelatih bisa secara optimal mulai 
melatihnya sejak fase usia 13-17 tahun. 
Perlu kiranya dilihat tingkat kemampuan 
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ootball is a sport played within 2 times 45 minutes, therefore a good 
physical condition of a player is a must. In this case, it is an aerobics F
fitness. Since the achievement of the aerobics fitness takes time, it is 

very important to know the level of the aerobics fitness of the football players from 
the very beginning. This research is aimed at recognizing the level of aerobics 
fitness of the football players.

The population in this research is the members of Football School of Baturetno, 
Banguntapan, Bantul.  The size of sample involves 31 players in the age range 
between 13 – 17 years old. The method used is survey and the technique engaged is 
test and measurement.  The level of aerobics fitness is gauged by multistage tests.  
The research data are analyzed by descriptive statistics and percentage.  

The result indicates that the level of aerobics fitness of the members of the 
football school of Baturetno mostly include into medium category with detail as 
follows: low category 24%, medium category 57% and high category 19%. 



dalam memproses pemasukan oksigen 
(suplai oksigen) yang diedarkan ke 
seluruh tubuh melalui aliran darah dari 
jantung. Oksigen yang diedarkan 
melalui darah tersebut merupakan 
pasokan energi atau tenaga.

Cooper yang dikutip oleh Dede 
Kusmana (2002: 9), “aerobik adalah 
setiap aktivitas fisik yang dapat memacu 
jantung dan peredaran darah serta 
pernapasan yang dilakukan dalam 
jangka waktu yang cukup lama sehingga 
menghasilkan perbaikan dan manfaat 
bagi tubuh”.

Sharkey, Brian J. (2003:74) 
menyatakan bahwa kebugaran aerobik 
adalah kapasitas maksimal untuk 
mengh i rup,  menya lurkan,  dan 
menggunakan oksigen. Lebih lanjut 
juga dinyatakan bahwa kebugaran 
aerobik adalah kapasitas maksimal 
untuk menghirup oksigen dari atmosfer 
ke dalam paru-paru dan kemudian 
darah, dan memompanya melalui 
jantung ke otot yang bekerja di mana 
oksigen digunakan untuk mengoksidasi 
karboh idrat  dan lemak untuk 
menghasilkan energi.

Sedangkan menurut Rusli Lutan, 
dkk (2001: 46) kebugaran aerobik 
merupakan ukuran kemampuan jantung 
untuk memompa darah yang kaya 
oksigen ke bagian tubuh lainnya dan 
kemampuan untuk menyesuaikan serta 
memulihkan dari aktivitas jasmani.

Beberapa pendapat di atas dapat 
disimpulkan bahwa kebugaran aerobik 
adalah ukuran kemampuan jantung 
untuk memompa darah yang kaya 
oksigen ke seluruh tubuh pada saat 
melakukan aktivitas fisik yang dilakukan 
secara terus menerus.

Kebugaran aerobik diukur dengan 
memantau penyerapan oksigen 
maksimum yang dikenal dengan istilah 
VO2 max. Maksudnya seberapa efisien 
tubuh menggunakan oksigen selama 

fisik dasar yang dipunyai oleh para calon 
pemain sepak bola pada fase usia 13-17 
tahun.

Dalam permainan sepak bola 
kebugaran aerobik merupakan 
kebutuhan awal yang mendasar. Dalam 
piramida latihan sistem energi aerobik 
merupakan landasan untuk latihan 
sistem energi anaerobik dan kecepatan 
(Sukadiyanto, 2005:116), sehingga 
dalam permainan sepak bola salah satu 
komponen fisik dasar tersebut adalah 
kebugaran aerobik.

B. KERANGKA TEORI

Fox (1988: 21) menyatakan bahwa 
aerobik merupakan istilah yang 
digunakan atas dasar sistem  energi 
utama (predominan energi sistem) yang 
digunakan dalam suatu aktivitas fisik. 
Pada aerobik ini sistem oksigen 
merupakan sumber energi utama. 
Istilah aerobik sering dihubungkan 
dengan istilah daya tahan aerobik yang 
memiliki pengertian yang sama dengan 
istilah kapasitas aerobik, kebugaran 
kardiorespiratori, dan daya tahan 
kardiovaskuler (Rusli Lutan, dkk, 2001: 
45).

“… ketahanan jantung, peredaran 
darah itu disebut kebugaran aerobik 
walaupun sebenarnya melibatkan organ 
lain seperti paru-paru dan peredaran 
darah, yaitu jumlah kerja maksimal 
yang dapat dilakukan seseorang secara 
terus menerus dengan melibatkan 
sekelompok otot besar serta tergantung 
pada kemampuan menggunakan 
oksigen secara efisien” (Mochamad 
Sajoto, 1988: 45).

Daya tahan aerobik atau kapasitas 
aerobik atau daya tahan kardiorespirasi 
merupakan komponen terpenting dari 
kebugaran jasmani. Di dalam olahraga 
atau aktivitas jasmani, jantung dan 
paru-paru merupakan faktor terpenting 
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Dalam penelitian ini tingkat 
kebugaran aerobik dibagi menjadi 5 
kategori yang terdiri dari: kategori baik 
sekali, kategori baik, kategori sedang, 
kategori kurang dan kategori kurang 
sekali.

D. HASIL PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode 
survey ini dilakukan dalam satu hari 
tanggal 6 Apri l  2006. Tempat 
pelaksanaan penelitian ini dilakukan di 
l apangan sepak  bo la  Wiyoro,  
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.

Berdasarkan tes yang telah 
dilaksanakan dengan menggunakan tes 
kebugaran aerobik multistage (Bleep 
test) yang diikuti oleh 31 orang anggota 
SSB Baturetno pada usia 13 – 17 tahun, 
diperoleh hasil: 

Tingkat  kebugaran aerobik 
anggota Sekolah Sepak Bola Baturetno 
mempunyai status kebugaran aerobik 
sebagai berikut: terdapat 0% dalam 
kategori baik sekali, 19% dalam 
kategori baik, 57% dalam kategori 
sedang, 24% dalam kategori kurang, 
dan 0%  dalam kategori kurang sekali. 

Kebugaran aerobik sangat penting 
bagi semua orang terlebih lagi bagi 
seorang pemain sepak bola, karena 
dengan kebugaran aerobik yang baik 
akan dapat mendukung penampilan 
ketrampilan teknik, kemampuan taktik 
dan mental dalam bermain sepak bola. 
Hal ini sangat beralasan karena 
permainan sepak bola adalah olahraga 
yang membutuhkan ketahan fisik dalam 
waktu yang relatif lama.

Hasil tes tersebut menunjukkan 
bahwa sebagian besar anggota SSB 
Baturetno kelompok usia 13-17 tahun 
mempunyai tingkat kebugaran aerobik 
pada kategori sedang. Kategori ini untuk 
ukuran tingkat kebugaran aerobik pada 
orang kebanyakan (bukan olahragawan) 

aktivitas jasmani dengan intensitas 
moderat (Rusli Lutan, dkk, 2001: 46).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian 
dekriptif mengenai status kebugaran 
aerobik anggota SSB, artinya dalam 
penelitian ini peneliti hanya ingin 
menggambarkan situasi (status 
kebugaran aerobik anggota SSB 
Baturetno) pada saat penelitian 
berlangsung tanpa pengujian hipotesis. 
Penelitian ini merupakan penelitian yang 
dilakukan terhadap variabel mandiri 
yaitu tanpa membuat perbandingan atau 
menghubungkan dengan variabel lain. 
Metode yang digunakan untuk 
mengumpulkan data adalah metode 
survey dengan teknik tes dan pengukran.

Populasi dalam penelitian ini adalah 
anggota SSB Baturetno Bantul fase usia 
13-17 tahun. Sampelnya adalah semua 
anggota SSB Baturetno yang terdaftar 
pada fase usia 13-17 tahun (Population 
Sampling).

Dalam penelitian ini pengumpulan 
data menggunakan metode survey 
dengan teknik tes dan pengukuran. 
Instrumen atau alat ukur yang 
digunakan untuk mengetahui status 
kebugaran aerobik pemain sepak bola 
anggo t a  SSB  ada l ah  dengan  
menggunakan tes kebugaran aerobik 
multistage (Bleep test). Tes ini dipilih 
karena, selain mudah dan murah dalam 
pelaksanaannya, tidak membutuhkan 
pera latan laborator ium, dapat  
digunakan untuk perorangan maupun 
kelompok besar dan tidak memakan 
waktu yang lama. Data yang terkumpul 
dalam satuan level dan balikan (contoh: 
level 5 balikan ke-3)  dikonversikan ke 
dalam tabel norma kebugaran aerobik 
tes multistage, baru setelah itu 
dicocokkan dengan kategori tingkat 
kebugaran aerobik.
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sebagai induk organisasi sepak bola di 
wilayah Kabupaten Bantul agar lebih 
memperhatikan pola pembinaan bagi 
pemain sepak bola sejak usia dini.  
Karena dari pemain tersebut nantinya 
diharapkan akan muncul bibit-bibit 
pemain yang berprestasi. 

Meskipun penelitian ini telah 
dilaksanakan serta data sudah 
diperoleh, namun tentunya tidak luput 
dari keterbatasan dan kelemahan. 
Adapun keterbatasan dan kelemahan 
dimaksud antara lain:

Penel i t ian in i  hanya untuk 
mengetahui status kebugaran aerobik 
saja. Sedangkan kebugaran aerobik 
hanya merupakan salah satu komponen 
dari sekian komponen kebugaran 
jasmani yang lain. Guna mengetahui 
status kebugaran jasmani pemain sepak 
bola secara lebih lengkap, diperlukan 
juga pengukuran menggunakan 
beberapa jenis tes yang lain. 

Dalam pengambilan data penelitian, 
p e n e l i t i  t i d a k  s e c a r a  d e t a i l  
memperhatikan kondisi testee yang 
tentunya dapat mempengaruhi hasil tes, 
walaupun sebelumnya testee telah 
dianjurkan agar istirahat yang cukup.

Walaupun sudah diberikan arahan 
dan motivasi, namun masih ada testee 
yang melaksanakan tes dengan tidak 
sungguh-sungguh.

Pengambilan data hanya dilakukan 
sekal i  sehingga kurang dapat 
menggambarkan keadaan pemain yang 
sebenarnya.

Berdasarkan hasil penelitian 
tersebut dapat disarankan beberapa hal 
sebagai berikut:

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa status kebugaran aerobik pemain 
sepak bola anggota SSB tergolong 
rendah atau masuk kategori kurang, 
sehingga perlu dipikirkan untuk 
menambah frekuensi dan lama waktu 
latihan.

mungkin masih bisa ditoleransi, namun 
untuk ukuran seorang pemain sepak bola 
tingkat kebugaran aerobik pada kategori 
sedang masih sangat perlu untuk 
ditingkatkan. Karena dalam sebuah 
permainan sepak bola seorang pemain 
dituntut untuk mampu melakukan 
aktivitas pada tingkat sedang sampai 
dengan maksimal selama 2 kali 45 menit. 
Apalagi dalam perkembangan sepak bola 
modern, permainan sepak bola menuju 
pada kondisi permainan yang lebih 
menitikberatkan pada pola penyerangan. 
Sehingga dengan metode penyerangan 
ini akan menuntut permainan sepak bola 
yang lebih aktif. Dengan demikian 
tingkat kebugaran aerobik-nyapun juga 
harus dapat mendukung pola permainan 
menyerang tersebut.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Memperhatikan hasil penelitian 
seperti yang sudah disampaikan di 
depan, selanjutnya dapat disimpulkan 
bahwa rata-rata tingkat kebugaran 
anggota SSB Baturetno kelompok usia 
13 – 17 tahun  pada tingkat sedang. 

Berdasarkan kesimpulan seperti di 
atas, dapat dikemukakan beberapa 
implikasi praktis dari hasil penelitian ini, 
antara lain:

Pemain sepak bola harus memiliki 
kesadaran akan pentingnya kebugaran 
aerobik sehingga akan berusaha untuk 
lebih memperbaiki dan meningkatkan 
kebugaran aerobiknya.

Memberikan gambaran tentang 
per lunya keseimbangan antara 
aktivitas, makan dan istirahat.

Memberikan masukan khususnya 
bagi pelatih dan pengurus SSB, sehingga 
diharapkan dapat dijadikan sebagai 
bahan acuan guna penyusunan materi 
latihan pada waktu yang akan datang.

Memberikan gambaran kepada 
Pimpinan dan Pengurus PERSIBA Bantul 
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Menggunakan populasi dan sampel 
penelitian yang lebih luas.

Menggunakan populasi dan sampel 
penelitian yang berbeda dengan 
penelitian ini. 

Karena dirasa volume latihan masih 
kurang, maka disarankan kepada 
pemain sepak bola anggota SSB agar 
menambah frekuensi latihan secara 
pribadi.

Bagi peneliti lain perlu diadakan 
penelitian yang sejenis dengan 
mempertimbangakan:
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