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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

 

A. Kajian Teori 

 

1. Hakikat Latihan 

Sebelum membahas tentang latihan secara luas, terlebih dulu perlu di 

ketahui bahwa melatih dan mengajar adalah dua hal yang berbeda dan 

memiliki tujuan yang berbeda. Dalam proses melatih adalah berupa 

keterampilan dan tujuan utama adalah mencapai sebuah prestasi sedangkan 

mengajar adalah berupa bahan ajar dalam bentuk ilmu pengetahuan dan 

mengerti akan materi yang di sampaikan. Tetapi dalam proses mengajar belum 

tentu ada kegiatan latihan. Amiq (2014:14) mengemukakan bahwa Dalam 

melakukan pengembanga diri atau prestasi seseorang dituntuk untuk 

melaksanakan latihan yang tersetruktur dan benar. Tujuan utama dari latihan 

adalah membentuk keterampilan atau kondisi fisik atlet agar bisa berprestasi 

secara maksimal. Harsono (2015:50) menjelaskan bahwa Latihan adalah 

sebuah proses yang sistematis yang dilakukan secara berulang-ulang dengan 

kian hari kian menambah beban latihan atau pekerjaannya. Kemampuan 
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latihan akan dilakukan secara tersetruktur dan sistematis untuk 

mempersiapkan performa yang baik.  

Untuk meningkatkan skill untuk mencapai hasil yang maksimal 

seseorang harus berlatih secara terus-menerus (2009:38). Dari pendapat parah 

ahli dapat disimpulkan bahwa latihan adalah suatu proses pembentukan 

keterampilan dan kondisi fisik atlet secara tersetruktur dan sistematis, dengan 

beban dan itensitas bertambah tiap latihan bertujuan untuk meningkatkan 

performa atlet sebelum menghadapi suatu pertandingan.  

2. Prinsip-Prinsip Latihan  

Dalam menyusun program latihan pelatih tidak hanya mampu 

menerapkan program-program latihan yang sudah direncanakan, akan tetapi 

pelatih harus mengetahui teori-teori latihan terutama prinsip-prinsip latihan. 

Setiap pelatih akan senantiasa berusaha untuk meningkatkan prestasi atlet-

atletnya setinggi mungkin (Harsono 2015:39). Berikut Ini Variabel Latihan: 

a. Prinsip Beban Lebih (Overload) 

Budiwanto (2012:17) menjelaskan bahwa Principle of overload 

adalah penambahan porsi latihan yang tersetruktur, suatu sistem yang 

menyebabkan terjadinya respons dan penyesuaian terhadap atlet. Seorang 

pelatih perlu mengetahui, bahwa cara meningkatkan beban latihan dapat 
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dilakukan dengan cara meningkatkan itensitas latihan dan menambah 

frekuensi latihan serta memperpendek waktu istirahat.  

b. Prinsip Individualisasi                                                                                           

Prinsip individualisasi merupakan salah satau syarat yang penting 

dalam latihan kontemporer, harus diterapkan kepada setiap atlet, sekalipun 

mereka mempunyai tingkat prestasi yang sama (Harsono 2015:64). 

Sekalipun sejumlah atlet memiliki prestasi yang hampir sama tetapi prinsip 

individual harus menjadi perhatian utama untuk itu konsep latihan harus 

disusun sesuai dengan kemampuan individu, karena atltet akan memberikan 

reaksi yang berbeda terhadap latihan yang sama. 

c. Prinsip Spesialisasi 

Bompa (2009:43) berpendapat bahwa prinsip spesialisasi meliputi 

Prinsip spesialisasi merupakan nonurilateral yang kompleks yang didasarkan 

pada pengembangan multilateral. Sebagai kemajuan seorang atlet dari 

seorang pemula menuju kematangan atlet yang menguasai cabangnya, 

jumlah seluruh volume dan itensitas peningkatan secara progresif dari 

latihan, sebagai sesuatu yang dilakukan pada tingkatan dari spesialisasi. 

Bahwa cara meningkatkan kematangan seorang atlet pemula harus memberi 

latihan yang khusus/spesialisasi yang sesuai cabang olahraganya. 

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk 

meningkatkan kualitas atlet dari pemula menuju kematangan dibutuhkan 
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materi latihan yang cocok sesuai cabang olahraganya dan diberikan latihan 

secara khusus/spesialisasi.  

 

d. Prinsip Kualitas Latihan  

Harsono (2015:75) menjelaskan bahwa dalam  mengembangkan 

prestasi atlte, pelatih mampu memberikan pelatihan yang berkualitas dan 

memiliki tujuan. Kualitas latihan bertujuan untuk meningkatkan prestasi 

atlet, karena dengan adanya kualitas latihan atlet menjadi lebih percaya diri 

dan bermutu. 

e. Prinsip Variasi 

Amiq (2014:16) mengemukakan bahwa latihan yang intensif dan 

terus-menerus kadang-kadang bisa menimbulkan rasa bosan terhadap atlet, 

untuk mengurangi hal ini pelatih sangat kreativ dalam menyusun program 

latihan. Dengan adanya prinsip latihan variasi bertujuan untuk ketertarikan 

atlet pada saat latihan, agar atlet tidak mudah jenuh/bosan. 

f. Prinsip Beban Meningkat Bertahap (Progresif) 

Prinsip latihan progresif menekankan bahwa atlet harus menambah 

waktu latihan secara progresif dalam keseluruhan program latihan. Prinsip 

latihan ini dilaksanakan setelah proses latihan berjalan menjelang 

pertandingan  (Budiwanto 2012:22-23). Atlet dituntut untuk menambah 

beban latihan dan waktu latihan secara progresif pada saat 

menjelang/sebelum pertandingan berlangsung. 
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g. Prinsip Reversibiltas (reversibility) 

Kent (dalam Budiwanto, 2012:26) menjelaskan bahwa Prinsip 

dasar yang menunjuk pada hilangnya secara pelan-pelan pengaruh jika 

itensitas, lama dan frekuensi dikurangi. Pelatih perlu menyadari bahwa 

proses adaptasi yang terjadi sebagai hasil dari latihan akan menurun bahkan 

hilang, jika itensitas, lama dan frekuensi di kurangi. 

3. Faktor-faktor Latihan  

Dalam menerapkan latihan yang berkualitas harus memenuhi 

beberapa aspek, Budiwanto (2012:32) berpendapat bahwa Faktor-faktor dasar 

lathan meliputi fisik, teknik, taktik, psikis dan mental.   

a. Latihan Pembentukan Fisik 

Pembentukan fisik merupakan salah satu indikator yang penting 

dalam latihan, agar atlet dapat memiliki performance yang baik 

(Budiwanto, 2012:33). Dalam membentuk fisik atlet pelatih perlu 

memperhatikan beberapa faktor yang menentukan keberhasilan seorang 

atlet seperti frekuensi latihan, itensitas latihan dan volume latihan.  

b. Latihan Pembentukan Fisik Umum (General Physical Preparation) 

Budiwanto (2012:33) menjelaskan bahwa tujuan utama 

pembentukan fisik umum dengan memperhatikan kekhususan olahraga 

adalah untuk meningkatkan kapasitas kerja atlet. Dalam membentuk dan 

meningkatkan kapasitas kinerja atlet, pelatih perlu kekhususan dalam 

proses latihan dan sesuai cabang olahraganya.  



16 
 

 
 

c. Latihan Pembentukan Teknik 

Budiwanto (2012:47) menjelaskan bahwa keterampilan 

pembentukan teknik merupakan bagian yang terpenting dan harus di ulang-

ulang dalam latihan agar tercapainya prestasi olahraga. Tanpa keterampilan 

teknik yang baik maka seorang atlet tidak mungkin akan mampu 

menampilkan permainan atau gaya yang baik dan benar dalam gerakan 

teknik cabang olahraganya. Dengan adanya latihan teknik seorang pemain 

akan mudah untuk melakukan gerakan-gerakan yang dimiliki, dan gerakan 

tersebut akan timbul secara otomatis pada saat bermain. 

d. Latihan Pembentukan Taktik  

Budiwanto (2012:47) menjelaskan taktik menunjukan pada rencana 

yang digunakan selama permainan atau pertandingan dan menjadi bagian 

penting dari kerangka kerja umum suatau strategi. Berarti, taktik 

merupakan bagian dari strategi. Taktik berperan sangat penting dalam 

sebuah pertandingan, taktik adalah pola pikir yang dimiliki seorang atlet 

untuk menerapkan bagaimana cara menyerang dan bertahan. 

e. Latihan Pembentukan Mental  

Budiwanto (2012:49) menjelaskn bahwa Latihan mental adalah 

latihan yang bertujuan untuk mempertinggi efisien mental mental atlet, 

terutama jika atlet menghadapi situasi dan kondisi tekanan mental yang 

berasal dari lingkungan pertandingan antara lain lawan, penonton, alat-

alat, fasilitas lapangan pertandingan, dan situasi pertandingan lainya. 
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Mental atlet berperan sangat penting dalam suatu pertandingan dan 

mental seseorang akan menentukan baik dan buruknya pada saat 

permainan berlangsung.  

 

 

4. Komponen Kondisi Fisik  

Latihan untuk meningkatkan prestasi dan kemampuan seorang atlet 

butuh adanya latihan fisik, di dalam latihan fisik terdapat komponen-

komponen kondisi fisik. Latihan kondisi fisik harus dilekaukan secara 

tersetruktur agar sistem fungsional tubuh dapat berfungsi dengan baik 

(Harsono, 2001:4). Di dalam latihan untuk meningkatkan stamina atlet terdapat 

komponen-komponen kondisi fisik sebagai berikut: 

a. Kapasitas aerobik/daya tahan 

Khasan dkk (2012:163) menjelaskan bahwa  tenaga aerobik 

maksimal atau penggunaan oksigen maksimal adalah tempo tercepat 

dimana seseorang dapat menggunakan oksigen selama olahraga. 

Budiwanto, 2012:83 menjelaskan bahwa.  Sebagai hasil latihan aerobik, 

ada perubahan yang menguntungkan terjadi pada system paru-paru, 

jantung dan pembuluh darah. Lebih khusus, dengan latihan aerobik yang 

teratur dapat meningkatkan kemampuan tubuh dalam memasukan dan 

mengeluarkan udara dari paru-paru; volume total darah meningkat dan 

darah menjadi lebih lancar mengangkut oksigen.  
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Harsono (2001:8) mengemukakan bahwa daya tahan adalah 

ketahanan dalam melaukan pekerjaan atau aktivitas jasmani yang cukup 

lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Mutohir dkk (2011:14) 

memperkuat bahwa daya tahan adalah kemampuan untuk melakukan suatu 

aktivitas dan  gerakan atau usaha melewati suatu periode waktu yang telah 

ditentukan. Dengan kapasitas aerobik yang harus dimiliki tentunya 

berhubungan langsung dengan daya tahan paru dan jantung sebagai salah 

satu komponen kesegaran jasmani (Khasan dkk, 2012:162).   

Kondisi fisik harus dimiliki setiap pemain sepakbola karena dalam 

pertandingan selama 90 menit pemain sangat membutuhkan stamina prima. 

Dalam permainan sepakbola modern, sebuah kompetisi berlangsung ketat 

dan sulit pelatih harus mempunyai program latihan yang baik untuk 

meningkatkan kapasitas aerobik, Bompa (2009:241) mengklasifikasikan 

bahwa daya tahan dibagi menjadi dua Latihan daya tahan itensitas rendah 

LIEE (low intensity exercise endurance) dan latihan daya tahan itensitas 

tinggi (HIEE). Daya tahan itensitas rendah (LIEE) adalah aktivitas-

aktivitas tersebut menganjurkan atlet untuk melakukanya terus-menerus, 

pada intensitas yang rendah, untuk durasi subtansial, dengan demikian, 

jenis ini disebut juga daya tahan LIEE atau daya tahan aerobik (Bompa 

2009:242).  

Daya tahan itensitas tinggi adalah aktivitas aerobik, aktivitas 

anaerobik dapat diklasifikasikan sebagai itensitas tinggi oleh karena itu, 
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kemampuan untuk mempertahankan dan mengulangi latihan pertandingan 

itensitas tinggi dianggap HIEE (Bompa 2009:243). Di dalam permainan 

sepakbola seorang pemain membutuhkan latihan daya tahan itensitas tinggi 

untuk meningkatkan daya tahan/kapasitas aerobik pemain seperti yang 

dikatakan oleh Bompa (2009:244) bahwa  HIEE atau pendekatan latihan 

interval digunakan untuk mengembangkan daya tahan untuk olahraga yang 

membutuhkan kinerja yang berulang-ulang dari latihan itensitas tinggi 

(misalnya, American football, sepakbola, bolabasket, hoki).  

Dari pendapat para ahli tersebut dapat dipaparkan bahwa kapasitas 

aerobik adalah penggunaan oksigen secara terus-menerus dalam kurun 

waktu yang cukup lama dalam melakukan aktivitas atau olahraga, dan 

setiap individu memiliki kapasitas aerobik yang berbeda-beda.  Cabang 

olahraga yang membutuhkan kapasitas aerobik tinggi antara lain adalah 

sepakbola. Kapasitas aerobik individu dapat ditingkatkan melalui latihan 

fisik aerobik yang teratur. American College of Sports Medicine (ACSM) 

merekomendasikan latihan dilakukan sebanyak 3-6 kali seminggu dengan 

durasi latihan 20-60 menit. Target latihan harus mencapai 50-85% dari 

VO2max dan 60-90% dari maksimal heart rate (HR maks) (Bhyantari dan 

Muliarta, 2016:2-3). Beberapa faktor yang menentukan kapasitas aerobik, 

karena setiap orang memiliki kapasitas aerobik yang berbeda-beda Khasan 

dkk (2012:164)  beberapa faktor yang mempengaruhi VO2max, adalah 
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sebagai berikut : 1) fungsi paru jantung, 2) metabolisme otot aerobik, 3) 

kegemukan badan, 4) keadaan latihan, dan 5) keturunan.  

Jenis-jenis latihan untuk meningkatkan daya tahan Harsono 

(2001:8) menjelaskan bahwa. Latihan-latihan untuk mengembangkan 

komponen daya tahan haruslah sesuai dengan batasan tersebut. Jadi 

latihan-latihan yang kita pilih haruslah berlangsung untuk waktu yang 

lama, misalnya lari jarak jauh, renang jarak jauh, cross-country atau lari 

lintas alam, fartlek, interval training, continou atau bentuk latihan apapun 

yang memaksa tubuh kita untuk bekerja untuk waktu yang lama. 

Latihan yang dominan untuk menambah sistem aerobik 

(Harsono, 2001:13). dapat dilihat dari tabel sebagi beriku: 

Tabel 2.1 Latihan Menambah System Aerobik 

Lamanya 

latihan 

2-5 menit  

Itensitas  85%-90% darai maksimal  

Repetisi  3-12 (sesuai kemampuan atlet) 

Istirahat  2-8 menit (atau sampai d.n 

antara 130-140/menit) 

(Harsono, 2001:13) 

b. Kecepatan (Speed)  

Mutohir dkk (2011:17) menjelaskan bahwa Kecepatan adalah suatu 

kemampuan berpindah dengan cepat dari tempat satu ke tempat yang 

lainya. Dengan mempunyai kecepatan yang baik pemain akan mudah 

dalam melakukan pergerakan yang cepat/singkat dalam waktu yang pendek 

setelah menerima rangsang.  
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c. Kelincahan (Agility) 

Mutohir dkk (2011:19) menjelaskan bahwa kelincahan merupakan 

suatu pergerakan yang cepat dan berubah tempat tanpa kehilanagn 

keseimbangan. Kemampuan dalam merubah arah dalam area tertentu tanpa 

kehilangan keseimbangan dan mempraktikan skill yang dimiliki setiap 

individu dalam pertandingan. 

 

5. Sepakbola 

Yunus (2013:1). Menjelaskan Sepakbola adalah tontonan yang menarik 

bagi para penggemarnya, puluhan ribu bahkan ratusan ribu pasang mata 

terbelalak, rongga dada menjadi lapang karena diikuti kegembiraan atau 

sebalikanya menjadi kecewa atau sedih yang mendalam. Centhini dan Russel 

(2009:1) mengatakan bahwa sepak bola merupakan permianan yang sanag 

popular di kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Di lapangan, semua 

pemain mempunyai tujuan yang sama, merebut bola dan menciptakan gol. 

Tak heran jika, kerjasama adalah bagian penting dari permainan sepakbola 

(Firzani, 2010:8). Amiq (2016:1) menjelaskan bahwa sepakbola adalah 

olahraga menggunakan bola sepak yang dimainkan oleh dua kesebalasan yang 

masing-masing beranggotakan 11 (sebelas) orang.  

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa sepakbola adalah 

pertandingan antar dua tim yang di lapangan mempunyai tujuan. Untuk dapat 

merebut bola, menciptakan peluang dan mencetak gol tanpa menggunakan 
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tangan atau lengan dan mempertahankan/mencegah lawan untuk mencetak 

sebuah gol sehingga diperlukan kerja sama tim sehingga sepakbola 

menjadikan tontonan yang sangat menarik dari penggemarnya. 

 

6. Small Sided Games type Intermitten 

 Bondrev (dalam Trianto 2013:2) menjelaskan bahwa Small sided games  

adalah  permainan yang dimainkan dengan pemain kurang dari sebelas dan di 

lapangan yang berukuran lebih kecil. Menururt Luxbacher (2004) 

menjelaskan bahwa pertandingan antar dua tim kecil (3 lawan 3 sampai 7 

lawan 7) dalam banyak hal lebih efektif. Sedangkan menurut Komarudin 

(2013:60) berpendapat bahwa Small sided games juga merupakan suatu 

latihan yang menyenangkan untuk olahraga permainan dengan pemanfaatan 

latihan fisik dan teknik dalam bentuk permainan dengan ukuran yang 

diperkecil ukurannya dengan jumlah pemain yang dibatasi pada ukuran 

tersebut.  

 Tipe intermitten Katis dan Kellis (2009:374-375) menjelaskan 

bahwa.Game sisi kecil termasuk ada tiga-a-side (3 vs 3pemain) dan (6 vs 6 

pemain) game yang terdiri dari 10 butir durasi 4 menit dengan pemulihan 3 

min aktif antara butir. Setiap permainan  memiliki durasi keseluruhan 70 menit 

dan itu terdiri dari 10 serangan durasi 4 menit dengan 3 menit aktif pemulihan 

antara serangan latihan. 

 TabeL 2.2 Tabel latihan small sided games tipe intermittent  

  2 vs 2   3 vs 3   4 vs 4  
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Jumlah 

Serangan 
3  

Tidak 

Ada 

Serangan 

3  

Tidak 

Ada 

Serangan 

3  
Tidak Ada 

Serangan 

Durasi 

Serangan/Menit 
2  6 3  9 4  12 

Total Waktu  6   9   12  

 (Panjang X 

Lebar) (M X 

M) 

 

 
15x20   18x24   24x36  

Dorongan 

Pelatih 
 Ada   Ada   Ada  

Kiper  
Tidak 

Ada 
  

Tidak 

Ada 
  

Tidak 

Ada 
 

   (Sumber: Koklu, 2012:91) 

 

 

 
Gambar 2.1 Training Small Sided Games 

(Sumber: Cooper, 2007:29) 

 

 

 Dari pendapat beberapa ahli dan pada gambar 3.1 dapat di simpulkan 

small sided game adalah sebuah variasi/modifikasi dalam permainan 

sepakbola dan dimainkan kurang dari 11 pemain. Dalam bermain small sided 

games ada peraturan tertentu antara lain ukuran lapangan, lama bermain dan 

jumlah pemain.  
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B. Kajian Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian yang relevan sangat dibutuhkan dalam mendukung kajian 

teori. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah: 

1. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Koklu (2011) 

menunjukkan bahwa pelatih harus memperhatikan dalam memilih jenis small 

sided games dan jumlah serangan untuk meningkatkan kondisi fisik  yang 

diinginkan sepakbola muda elit pemain dalam pelatihan sepakbola. 

2. Sejalan dengan hasil penelitian dari Putra (2015) yang berjudul Pengaruh 

latihan small sided games terhadap kemampuan peningkata vo2max 

menunjukan bahwa  latihan small sided games bisa meningkatkan vo2max 

pemain.  

 

C. Kerangka Berfikir 

Kapasitas aerobik mempunyai peran yang sangat penting dalam cabang 

olahraga sepakbola karena dalam permainan sepakbola pemain dituntut untuk 

mempunyai tingkat kapasitas aerobik yang baik agar dapat mencapai prestasi 

maksimal. Dalam pencapaian kemampuan bermain sepakbola yang maksimal 

diperlukan latihan terstruktur dan berkelanjutan yang berkontribusi baik bagi 

pemain itu sendiri.  

Pada penelitian ini peneliti akan meneliti tentang tingkat kapasitas 

aerobik pemain sepakbola, karena pada kenyataannya pemain Sepakbola Satria 

Muda mempunyai keterampilan bermain pada setiap teknik yang baik namun 
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masih kurang dalam tingkat kapasitas aerobiknya, hal ini dapat dilihat bahwa 

pemain mengalami tingkat kelelahan yang tinggi dan lebih cepat. Sehingga dalam 

penelitian ini akan digunakan model latihan yang tepat untuk meningkatkan 

kapasitas aerobik pemain Sepakbola Satria Muda. Khasan dkk (2012:163) 

menjelaskan bahwa tenaga aerobik maksimal atau penggunaan oksigen maksimal 

adalah tempo tercepat dimana seseorang dapat menggunakan oksigen selama 

olahraga. 

Dilihat dari kondisi pada aspek tersebut, maka dalam penelitian ini model 

latihan small sided games.  Komarudin (2013:60) berpendapat bahwa Small sided 

games juga merupakan suatu latihan yang menyenangkan untuk olahraga 

permainan dengan pemanfaatan latihan fisik dan teknik dalam bentuk permainan 

dengan ukuran yang diperkecil ukurannya dengan jumlah pemain yang dibatasi 

pada ukuran tersebut.  Dalam model latihan ini yaitu small sided games type 

intermittent dan mempunyai hubungan serta kontribusi yang baik dalam 

meningkatkan kapasitas aerobik pemain pada cabang sepakbola. Small sided 

games merupakan permainan yang didalamnya terdapat dua tipe untuk 

meningkatkan kapasitas aerobik antara lain intermitten (Koklu,et al, 2012:90). 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan dari hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Putra dan Koklu yang menunjukan bahwa latihan small sided games 
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berpengaruh terhadap kapasitas aerobik pemain maka hipotesis dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Ada  pengaruh latihan small sided games type intermitten terhadap kapasitas 

aerobik pemain sepakbola Satria Muda Kabupaten Lamongan. 

2.  Latihan small sided games type intermittent dapat meningkatkan kapasitas 

aerobik pemain sepakbola Satria Muda Kabupaten Lamongan. 


