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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Olahraga merupakan aktivitas fisik yang memberikan manfaat bagi 

kesehatan baik jasmani maupun rohani. Kegiatan olahraga banyak dilakukan 

oleh manusia dengan berbagai tujuan seperti untuk menjaga kesehatan 

tubuh, meningkatkan kebugaran jasmani seseorang karena tidak sedikit 

penyakit yang timbul karena tubuh seseorang kurang melakukan aktivitas 

jasmani terutama aktivitas olahraga, dengan begitu olahraga menjadi salah 

satu cara bagi masyarakat dalam melakukan pencegahan penyakit yang 

dapat menyerang kesehatan seseorang. 

Disamping manfaat bagi kesehatan seseorang masih banyak manfaat 

yang dihasilkan olahraga, manfaat tersebut antara lain; prestasi, rekreasi, 

bisnis serta politik. Contoh yang sering dijumpai dizaman sekarang ialah 

olahraga sebagai sarana rekreasi tidak sedikit orang-orang yang bekerja 

diseluruh belahan dunia menjadikan olahraga sebagai pilihan untuk 

menghilangkan penat setelah satu minggu bekerja, olahraga pun dijadikan 

media dalam berbisnis contoh kecilnya ialah memasang iklan dalam 

olahraga dimana hal tersebut menguntungkan pelaku olahraga dan juga 

instansi yang memasang iklan tersebut, selain itu olahraga bisa menjadi 

media seseorang untuk mencapai suatu prestasi jika olahraga yang 

dilakukannya dilakukan dengan tujuan prestasi. Dengan berbagai manfaat 

yang dihasilkan dalam berolahraga menjadikan olahraga sebagai suatu 

aktivitas yang digemari oleh masyarakat luas.Salah satu cabang olahraga 

yang paling populer dan banyak digemari oleh masyarakat dunia saat ini 

adalah sepak futsal. 

Futsal merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat populer 

dimasyarakat dunia saat ini. Futsal merupakan salah satu cabang olahraga 

yang terus mengalami perkembangan dari dulu hingga sekarang, 

perkembangan yang terus berkembang tidak menjadikan futsal kehilangan 

jati diri dimata dunia. Permainan futsal yang dilakukan dalam ruangan dan 
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dimainkan dengan jumlah pemain yang lebih sedikit menjadikan keberadaan 

futsal bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat dunia, tidak terkecuali di 

Indonesia sendiri. Seperti kegiatan olahraga lainnya, futsal merupakan 

olahraga yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, mulai dari 

kesehatan, psikologis, prestasi, bisnis bahkan politik sekalipun. Futsal 

memberikan manfaat kesehatan bagi siapapun yang memainkannya 

contohnya seseorang akan lebih sehat jasmani nya dibandingkan dengan 

orang yang tidak melakukan aktivitas olahraga, adapun manfaat psikologis 

yang didapatkan antara lain rasa kepuasan tersendiri bagi siapapun yang 

memainkannya, masyarakat sering memainkan permainan futsal sebagai 

olahraga rekreasi yang dilakukan untuk mengisi waktu luang setelah 

melakukan aktivitas penuh. 

Di Indonesia sendiri futsal merupakan olahraga yang sangat populer 

dikalangan masyarakat, futsal di Indonesia terus mengalami perkembangan 

dari dulu hingga sekarang, hal yang menunjukkan perkembangan futsal di 

Indonesia adalah dengan banyaknya kejuaraan futsal yang dilaksanakan 

diberbagai jenjang termasuk kejuaraan futsal ditingkat sekolah. Kegemaran 

masyarakat Indonesia tehadap futsal sangatlah besar, sebagai contohnya 

adalah antusiasme masyarakat dalam mendukung tim futsal kebanggaan di 

tingkat nasional serta banyaknya lapangan futsal yang bisa dengan mudah 

untuk dijumpai, tidak hanya diperkotaan saja lapangan futsal dengan mudah 

dijumpai tetapi didaerah pedesaan pun lapangan futsal sangat mudah 

dijumpai. Semarak futsal di Indonesia mulai dirasakan oleh berbagai 

kalangan dengan mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan futsal baik 

itu mengikuti akademi futsal ataupun kegiatan ekstrakurikuler yang 

diadakan oleh sekolah baik itu SD, SMP, SMA serta unit kegiatan 

mahasiswa (UKM) di jenjang perguruan tinggi. 

Perkembangan futsal di Indonesia telah dirasakan oleh masyarakat di 

berbagai daerah di Indonesia, Sukabumi merupakan daerah yang merasakan 

perkembangan futsal tersebut terbukti dengan banyaknya lapangan futsal 

yang mudah dijumpai serta banyaknya akademi futsal yang ada di daerah 
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Sukabumi. Tidak hanya itu, kegiatan ekstrakurikuler futsal hampir ada di 

berbagai jenjang pendidikan di daerah sukabumi dan kegiatan mahasiswa di 

tingkat perguruan yang ada di sukabumi. Salah satu sekolah di sukabumi 

yang memiliki kegiatan ekstrakurikuler futsal adalah SMK Teknika Cisaat. 

Hari Rabu, 06 November 2019 pukul 14.00 WIB peneliti melakukan 

observasi terhadap ekstrakurikuler futsal di SMK Teknika Cisaat, pada saat 

melakukan observasi anggota ekstrakurikuler futsal SMK Teknika Cisaat 

sedang melakukan latihan di lapangan lingkungan sekolah, jumlah anggota 

yang mengikuti kegiatan latihan sebanyak 16 orang. Materi latihan yang 

diberikan oleh pelatih saat itu ialah shooting. Setelah melakukan latihan 

dengan materi tersebut dilanjutkan ke simulasi pertandingan dalam simulasi 

pertandingan peneliti sering melihat teknik shooting yang dilakukan oleh 

pemain kurang tepat mengarah ke gawang. Padahal dengan teknik shooting 

yang tepat mengarah sasaran pemain bisa mencetak gol dengan mudah dan 

memenangkan sebuah pertandingan. Seorang pemain futsal tidak cukup 

dengan memiliki kemampuan dan keterampilan individu yang hebat tetapi 

juga keharmonisan serta kekompakan dengan rekan tim menjadi sebuah 

keharusan yang ada dalam sebuah tim agar bisa mengambil keputusan yang 

tepat sesuai kebutuhan tim sehingga menghasilkan kemenangan serta 

menyuguhkan permainan yang cantik dan menarik. Untuk berhasil dalam 

lingkungan tim, setiap pemain harus mengasah keterampilan teknik 

shooting, karena dalam permainan futsal teknik shooting merupakan teknik 

yang dominan dalam permainan agar dapat mencetak gol dan memenangkan 

pertandingan. Terutama ketika melakukan tendangan penalty,tendangan ini 

diberikan kepada tim yang dilanggar oleh tim lawan didalam wilayah 

gawang (D Circle) lawan selain itu tendangan penalti dilakukan apabila 

permainan berakhir imbang sampai babak tambahan. Tendangan penalti 

merupakan kesempatan bagi tim untuk menambah skor pertandingan, 

tentunya dalam mengeksekusi tendangan penalti seorang penendang harus 

memiliki teknik akurasi shooting yang bagus agar mampu mengarahkan bola 

dengan tepat dan mencetak gol. Selain itu akurasi dalam melakukan 
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shooting harus dimiliki setiap pemain dalam pertandingan futsal agar dalam 

jalannya pertandingan seorang pemain akan lebih mudah mencetak gol.  

Untuk dapat melakukan shooting yang baik setiap pemain harus sungguh-

sungguh dalam melakukan latihan serta melakukan latihan khusus yang 

mampu mengasah kemampuan shooting. Untuk meningkatkan akurasi 

shooting pemain, pelatih perlu mengadakan perbaikan dalam menggunakan 

latihan untuk memperbaiki dan meningkatkan akurasi shooting. Pemberian 

latihan dalam bentuk sebuah permainan target dirasa tepat untuk 

meningkatkan kemampuan akurasi shooting, karena permainan target erat 

kaitannya dengan sebuah akurasi, sehingga dengan memberikan latihan 

permainan target tersebut diharapkan akan memberikan pengaruh terhadap 

tingkat keberhasilan dalam pencapaian target akurasi shooting. 

Berdasarkan hasil observasi dan latar belakang diatas penulis 

mengidentifikasi masalah yang ada di ekstrakurikuler ini adalah kurangnya 

akurasi shooting pemain, sehingga penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul pengaruh latihan permainan target terhadap akurasi 

shooting pada ekstrakurikuler futsal SMK Teknika Cisaat. 

 

B. Batasan Masalah 

Untuk menghindari adanya pelebaran bahasan dan penyimpangan 

pokok masalah maka dalam penelitian ini harus dibatasi agar lebih terarah 

dalam penelitian serta memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan 

penelitian dapat tercapai. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah 

peneliti hanya melakukan penelitian tentang pengaruh dari latihan 

permainan target terhadap akurasi shooting ekstrakurikuler futsal SMK 

Teknika Cisaat. 
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C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang 

yang terdeskripsikan diatas  ialah adakah pengaruh dari latihan permainan 

target dalam meningkatkan akurasi shooting ekstrakurikuler futsal SMK 

Teknika Cisaat ?. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh dari latihan permainan target dalam 

meningkatkan akurasi shooting ekstrakurikuler futsal SMK Teknika Cisaat. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Untuk Pelatih, penelitian ini memberi manfaat sebagai solusi dalam 

meningkatkan akurasi shooting ekstrakurikuler futsal SMK Teknika 

Cisaat selanjutnya. 

2. Untuk Peneliti, penelitian ini memberi mafaat untuk menambah 

wawasan pengetahuan guna bekal dimasa yang akan datang. 

3. Untuk Atlet, penelitian ini memberi manfaat sehingga atlet bisa 

mengetahui kemampuannya sendiri dalam melakukan shooting. 


