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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Olahraga adalah aktivitas fisik untuk melatih tubuh seseorang yang salah 

satu tujuannya untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohaninnya. Olahraga 

tidak hanya bertujuan untuk kesehatan tetapi bisa juga untuk meraih prestasi pada 

bidang atau cabang olahraga yang di tekuni seseorang. Ada beberapa bidang atau 

cabang olahraga yang banyak di gemari oleh semua kalangan masyarakat salah 

satunya yaitu cabang olahraga sepakbola.  

Sepak bola adalah suatu cabang olahrga permainan beregu yang dimainkan 

oleh dua regu, yang setiap regunya terdiri atas 11 pemain yang salah satunya yaitu 

menjadi penjaga gawang, hampir semua permainan sepak bola dilakukan dengan 

menggunakan kaki kecuali penjaga gawang  dalam memainkan bola bebas 

menggunakan seluruh anggota badannya dengan aturan tertentu. Masing-masing 

regu berusaha memasukan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan dan 

berusaha mempertahankan gawangnya sendiri agar tidak kebobolan.  Regu yang 

paling banyak memasukan bola atau membuat gol dalam kurun waktu 2 x 45 menit 

dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan tersebut, jika imbang maka di 

tambah waktunya dengan 2 x 15 menit dan jika masih saja imbang maka di 

lakukanlah adu tendangan Penalti. Di dalam sepakbola terdapat beberapa Teknik 

dasar yaitu mengoper bola (passing), menerima bola (controlling), menggiring bola 

(dribbling), menyundul bola (heading), menendang bola (shooting) dan lemparan 

ke dalam (throw-in). Untuk menjadi seorang pemain sepakbola yang professional 

tentu saja penting untuk menguasai semua Teknik tersebut, karena penguasaan 

Teknik dasar adalah modal utama dalam keterampilan dasar sepak bola.  

Perkembangan sepak bola telah dirasakan di daerah-daerah Indonesia salah 

satunya di Sukabumi perkembangan sepakbolanya sangat pesat, terbukti dari 

banyaknya turnamen yang diselenggarakan baik dalam kategori umum maupun 

dalam kategori pelajar. Ada banyak sekali sekolah sepakbola dan ektrakulikuler 
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sepakbola yang ada di Sukabumi salah satunya terdapat di kecamatan 

Bantargadung pada sekolah SMA PGRI Bantargadung. 

Demi medukung adanya bakat-bakat sepak bola yang ada di suatu daerah, 

salah satunya dapat disalurkan dengan diadakannya ektrakurikuler sepak bola. 

Kegiatan ektrakurikuler bertujuan untuk menambah wawasan dan kemampuan 

siswa menurut kegiatan ektrakurikuler yang diikuti oleh siswa. Sehingga siswa 

yang mengikuti ektrakurikuler sepak bola dapat menambah pengetahuan dan 

kemampuan siswa dalam bermain sepak bola. Ektrakurikuler di SMA PGRI 

Bantargadung sangat beragam, salah satunya yaitu ektrakurikuler sepak bola. Siswa 

yang mengikuti ekrtakurikuler sepak bola di SMA PGRI Bantargadung berjumlah 

21 siswa. Ektrakurikuler sepak bola SMA PGRI Bantargadung dilaksanakan di 

lapang Yayasan PGRI Bantargadung yang dilakukan dalam seminggu tiga kali 

latihan, yaitu pada hari Senin, Rabu dan Jum’at pukul 15.30 WIB yang di pimpin 

oleh Bapak Moch Mustopa, S.Pd sebagai pelatih sepakbola sekaligus guru olahraga 

SMA PGRI Bantargadung.  

Pada hari Rabu, 13 januari 2021 pukul 15.30 WIB di lapangan siluman 

kampung Kebon Kalapa peneliti melakukan Observasi dengan melihat langsung 

latihan pada siswa Ektrakurikuler sepak bola SMA PGRI Bantargadung. Kala itu 

siswa sedang beruji coba dengan tim Excel FC salah satu tim lokal di Kecamatan 

Bantargadung. Saat itu siswa ektrakurikuler sepak bola SMA PGRI Bantargadung 

kalah dengan skor yang telak dan peneliti melihat siswa kurang efisien 

pergerakannya seperti siswa kurang cepat mengambil keputusan, menggiringbola 

dengan lambat dan tidak terarah dalam mengoper maupun dalam menendang ke 

gawang dalam pertandingan tersebut. Kemudian setelah melakukan wawancara 

dengan pelatih, dan pelatih terlihat kesulitan dalam penerapan program latihan 

dikarenakan belum pernah dilakukan tes keterampilan dasar bermain sepak bola. 

Sedangkan hal tersebut merupakan dasar dalam pembuatan program latihan.  

Oleh karena itu perlu diadakan penelitian untuk mengetahui kemampuan 

dasar sepakbola siswa yang mengikuti ekstrakurikuler sepak bola di SMA PGRI 

Bantargadung. Diharapkan dengan adanya penelitian tentang kemampuan dasar 

sepak bola, dapat dibuatkan program untuk lebih meningkatkan kemampuan dasar 



3 
 

sepak bola bagi siswa yang mengikuti kegiatan ektrakurikuler. Sehingga dapat 

meningkatkan prestasi  dalam bidang olahraga khususnya sepakbola di SMA PGRI 

Bantargadung.     

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “Profil Keterampilan Dasar Bermain Sepak bola Pada Siswa 

Ekstrakurikuler Sepak bola SMA PGRI Bantargadung 2021”.   

 
B. Batasan Masalah 

Dari uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, mengingat 

keterbatasan supaya penenlitian tidak melebar dan supaya fokus maka, peneliti 

hanya membatasi masalah yakni : Profil keterampilan dasar bermain sepak bola 

pada siswa ekstrakulikuler sepak bola SMA PGRI BANTARGADUNG.    

 
C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas pada latar belakang maka rumusan masalah ini 

adalah sebagai berikut : Bagaimana profil keterampilan dasar bermain sepak bola 

pada siswa ekstrakurikuler sepak bola SMA PGRI Bantargadung ? 

  
D. Tujuan Penulis 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan masalah ini adalah : 

Untuk mengetahui dan menganalisa profil keterampilan bermain sepak bola pada 

siswa ekstrakurikuler sepak bola SMA PGRI Bantargadung. 

 
E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaatnya yaitu : 

1. Bagi Pelatih 

Dapat dijadikan tambahan pengetahuan dalam segi Teknik dan 

pembinaan dalam sepak bola. 

2. Bagi Peserta 

a. Dapat membantu dalam meningkatkan keterampilan dasar bermain sepak 

bola. 

b. Dapat meningkatkan keterampilan dalam melakukan teknik dasar sepakbola. 

3. Bagi Peneliti 

Dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu, wawasan, dan pengalaman 

penelitian khususnya dalam Teknik dasar permainan sepak bola.  


