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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia karena dengan adanya pendidikan diharapkan manusia dapat 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kreativitasnya. Keberhasilan 

di bidang pendidikan sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Dalam 

proses pembelajaran, guru menghadapi siswa yang mempunyai karakteristik 

dan kemampuan yang berbeda-beda. Dalam sistem pendidikan nasional, salah 

satu kegiatan yang wajib dilaksanakan adalah pendidikan jasmani. Pendidikan 

jasmani adalah pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang 

direncanakan secara sistematik, dengan tujuan untuk mengembangkan dan 

meningkatkan kemampuan individu secara organik, neuromuscular, 

perceptual, kognitif dan emosional, dalam rangka sistem pendidikan nasional.  

Tujuan dari pendidikan jasmani bukan sekedar pencapaian yang bersifat 

fisik semata, akan tetapi juga melibatkan aktivitas psikis. Oleh karena itu, 

penyelenggaraan pendidikan jasmani harus dikembangkan lebih optimal 

sehingga peserta didik menjadi lebih inovatif, terampil dan kreatif. Upaya 

meningkatkan hasil belajar siswa tidak terlepas dari kegiatan belajar siswa di 

sekolah. Kegiatan belajar siswa di sekolah terdiri dari 3 jenis kegiatan yaitu 

kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler dan kokurikuler. Sekolah melakukan 

pembelajaran pendidikan jasmani yang dilakukan dengan terstruktur sesuai 

jadwal yang di tetapkan. Selain jadwal yang terstruktur dalam kurikulum 

pendidikan jasmani dicantumkan kegiatan pengembangan diri atau kegiatan 

ekstrakurikuler.  

Ekstrakurikuler  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  di  luar  jam 

pelajaran  berguna untuk memperluas  pengetahuan  serta  peningkatan  dan  

penerapan nilai-nilai pengetahuan dan kemampuan di dalam berbagai hal, 

seperti olahraga dan seni. Tidak hanya itu, kegiatan ekstrakurikuler adalah 

salah satu cara menampung dan mengembangkan kemampuan siswa yang 
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tidak tersalurkan saat di sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler adalah salah satu 

usaha pembinaan yang dilaksanakan di  lingkungan  sekolah.  Pada  

gilirannya  keterampilan  siswa akan  ditingkatkan  dengan  berbagai  latihan  

khusus  sesuai  cabang olahraga yang di pilih. Hal ini sangat penting agar 

pembibitan dan pembinaan  olahraga  dikalangan  siswa  akan  terus  

meningkat  dan  mencapai hasil yang maksimal. Ekstrakurikuler futsal 

merupakan salah satu ekstrakurikuler olahraga yang banyak diminati oleh 

siswa di karenakan olahraga tersebut adalah olahraga permainan dan banyak 

diketahui oleh banyak orang.  Diantaranya Sekolah Menengah Pertama yang 

mengadakan  kegiatan ektrakurikuler futsal  ialah SMP Negeri 1 Cisaat 

Kabupaten Sukabumi.  

Berdasarkan pengamatan yang penulis amati kegiatan ekstrakurikuler 

futsal di  SMP Negeri 1 Cisaat Kabupaten Sukabumi berlangsung  dengan  

baik  termasuk  pembelajaran  permainan  futsal. pada  kegiatan  

ekstrakurikuler,  teknik  dasar  permainan  futsal  telah di sampaikan dan 

dilatih dengan baik dan benar. Kegiatan ekstrakurikuler futsal dilaksanakan 

setiap hari Senin pada jam 15.00-16.30 WIB. Olahraga futsal merupakan 

olahraga permainan yang sekarang sudah berkembang pesat, karena futsal 

diminati oleh seluruh kalangan masyarakat baik anak-anak, remaja sampai 

orang dewasa baik pria maupun wanita. Futsal sangat populer karena hanya 

memerlukan peralatan yang sederhana dan mengundang kesenangan dalam 

memainkannya. Futsal dapat dimainkan di dalam ruangan maupun di luar 

ruangan dan tidak memerlukan tempat yang sangat luas, sehingga lebih 

praktis dibandingkan dengan sepakbola. Permainan futsal dimainkan oleh dua 

regu, yang masing-masing beranggotakan lima pemain. Tujuannya adalah 

memasukkan bola ke gawang lawan. Selain lima pemain utama, setiap tim 

juga diizinkan memiliki pemain cadangan. Futsal dikenal dengan berbagai 

nama istilah. Istilah futsal adalah istilah internasionalnya, berasal dari kata 

Spanyol atau Portugis, futbol dan sala. Olahraga ini membentuk seorang 

pemain agar selalu siap menerima dan mengumpan bola dengan cepat dalam 

tekanan pemain lawan. Dengan lapangan yang sempit, permainan ini 
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menuntut teknik penguasaan bola yang tinggi, kerjasama antar pemain, dan 

kekompakan tim. 

Ekstrakurikurer futsal SMP Negeri 1 Cisaat berdiri pada tahun 2008. 

Prestasi futsal SMP Negeri 1 Cisaat Kab. Sukabumi pertama kali meraih gelar 

juara 1 di SMP Al-Ghifari dalam event Al-Ghifari CUP pada tahun 2010, dari 

tahun ketahun selalu ikut serta dalam berbagai event. Namun prestasi futsal 

SMP Negeri 1 Cisaat Kab. Sukabumi hanya bisa bersaing pada tingkat 

Kota/Kabupaten, hal ini disebabkan oleh kemampuan fisik yang tidak 

mumpuni untuk bersaing di tingkat Provinsi. Agar bisa bersaing di tingkat 

yang lebih tinggi maka harus ada pembenahan dalam pelatihannya. Hal ini 

terlihat saat melakukan pertandingan banyak sekali pemain saat melakukan 

shooting tidak sesuai harapan. Dengan kecepatan tendangan yang rendah 

sehingga kiper lawan mudah untuk menangkapnya. Bermain futsal dengan 

baik harus dibekali dengan teknik dasar yang baik. Pemain yang mempunyai 

teknik dasar yang baik cenderung pemain tersebut dapat bermain futsal 

dengan baik pula. Untuk itu seorang pemain harus menguasai beberapa teknik 

dasar futsal. 

Adapun teknik - teknik dalam futsal seperti yang diungkapkan oleh 

Lhaksana yang dikutip oleh Asriady (2014: 8) adalah: “Teknik dasar 

mengumpan (passing), teknik dasar menahan bola (control), teknik dasar 

mengumpan lambung (chipping), teknik dasar menggiring bola (dribbling), 

dan teknik dasar menembak bola (shooting). Dari beberapa teknik dasar 

tersebut teknik shooting ini sangat penting karena merupakan salah satu cara 

untuk memasukkan bola ke gawang, dengan mempunyai teknik dari 

menendang bola maka dapat kita ketahui tujuan dari melakukan teknik 

shooting yaitu untuk memasukkan bola ke gawang. Karena karakteristik 

sepakbola dan futsal hampir sama, maka tujuan dari sepak bola dan futsal 

adalah memasukan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawannya dan 

berusaha menjaga gawang sendiri agar tidak kemasukkan. Shooting memiliki 

peranan yang penting dalam permainan futsal, karena shooting merupakan 

cara untuk memasukkan bola ke gawang. Sehingga dapat menghasilkan 
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kemenangan dalam suatu pertandingan. Dengan mengetahui peranan 

shooting, maka pelaksanaan shooting harus dilakukan dengan akurasi yang 

tepat. 

Pengalaman dilapangan sering menunjukkan bahwa setiap pemain 

mempunyai kelemahan dalam menendang ke arah gawang (shooting). 

Khususnya akurasi shooting bagi para siswa ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 

Cisaat Kabupaten Sukabumi, melihat dari cara bagaimana siswa mengambil 

ancang-ancang posisi badan yang kurang baik serta perkenaan bola tidak 

sesuai sehingga dari setiap percobaan shooting yang dilakukan hampir selalu 

out of target atau sering melenceng dari gawang, tentu saja hal itu harus 

mendapat perhatian yang serius dari semua pihak sehingga dapat lebih 

meningkatkan prestasi di olahraga futsal umumnya dan di ekstrakurikuler 

futsal SMP Negeri 1 Cisaat Kabupaten Sukabumi. Penulis belum melakukan 

survei langsung di ekstrakurikuler SMP Negeri 1 Cisaat, penulis melampirkan 

surat pernyataan benar belum pernah melakukan survei. Data yang 

didapatkan mengenai teknik keterampilan shooting pada permainan futsal di 

ekstrakurikuler SMP Negeri 1 Cisaat dilihat pada saat penulis sedang 

menempuh Program Latihan Profesi (PLP) di SMPN 1 Negeri cisaat. 

Sehubungan dengan masalah di atas, maka penulis akan mengkaji 

mengenai metode penelitian survei yang berjudul “survei keterampilan 

shooting siswa ekstrakurikuler futsal SMP Negeri 1 Cisaat Kabupaten 

Sukabumi Tahun 2018/2019”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

“Bagaimana tingkat keterampilan shooting siswa ekstrakurikuler futsal SMP 

Negeri 1 Cisaat Kabupaten Sukabumi Tahun 2018/2019? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah “untuk mengetahui hasil survei 

keterampilan shooting siswa ekstrakurikuler futsal SMP Negeri 1 Cisaat 

Kabupaten Sukabumi Tahun 2018/2019. 

 

D. Manfaaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi 

(referensi) yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu dan 

penelitian lanjutan tentang cabang olahraga futsal mengenai akurasi 

hasil shooting; 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dalam proses latihan 

untuk meningkatkan kemampuan teknik shooting dengan akurasi yang 

tepat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Pelatih/Pembina olahraga penelitian ini dapat digunakan sebagai 

masukan bagi para pelatih/pembina dalam  menyusun program  latihan 

untuk meningkatkan kemampuan teknik dasar kemampuan menembak 

dalam permainan futsal; 

b. Bagi guru/pengajar dapat dijadikan bahan masukan dan acuan dalam 

proses pengajaran/latihan; 

c. Bagi mahasiswa dapat memberikan informasi dan masukan untuk 

melakukan penelitian mengenai futsal; 

d. Bagi para atlet ekstrakurikuler futsal penelitian ini dapat digunakan 

sebagai tolak ukur kemampuan teknik dasar kemampuan shooting 

dalam permainan futsal. 
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