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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK) merupakan  suatu 

proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani. Pendidikan jasmani 

merupakan proses siswa untuk mendapatkan pentingnya kesehatan jasmani 

untuk aktivitas sehari-harinya secara sadar maupun tidak sadar. Salah satu 

wadah siswa untuk mendapatkan Kesehatan jasmani dapat diperoleh 

melalui olahraga, tidak sedikit sekolah yang memfasilitasi siswanya dengan 

diadakannya ekstrakurikuler olahraga dengan tujuan meningkatkan 

Kesehatan jasmani seperti ekstrakurikuler bola basket, bola voli, beladiri, 

futsal dan lain sebagaianya.  

Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan tambahan yang 

dilakukan di luar jam pelajaran yang dilakukan di sekolah maupun di luar 

sekolah dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan dan 

keterampilan serta membantu membentuk karakter peserta didik sesuai 

dengan minat dan bakat peserta didik. Satuan pendidikan memiliki 

kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler sebagai 

wadah untuk memfasilitasi pengembangan bakat dan minat peserta didik. 

Melihat pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia nomor 62 tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler pada 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah, ekstrakurikuler adalah 

kegiatan pengembangan karakter dalam rangka peluasan potensi, bakat, 

minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik 

secara optimal yang dilakukan diluar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan 

kegiatan kokurikuler dibawah bimbingan dan pengawasan satuan 

pendidikan. 

 Melalui kegiatan ekstrakurikuler ini diharapkan dapat membantu siswa 

untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal serta terpadu yang 
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melingkupi bakat, minat, dan kepribadian. Oleh karena itu kegiatan 

ekstrakurikuler harus dirancang dengan tersusun dan terstruktur agar 

kegiatan ekstrakurikuler dapat terlaksana dengan baik. Sehingga 

pembentukan kepribadian dan pengembangan minat dan bakat terhadap 

siswa dapat tercapai. Ada banyak kegiatan ekstrakurikuler di sekolah salah 

satunya kegiatan ekstrakurikuler di bidang olahraga yaitu futsal.  

Justinus Lhaksana (2011: 7) yang mengemukakan bahwa: Futsal adalah 

permaian yang sangat cepat dan dinamis. Dari segi lapangan yang relatif 

kecil, hampir tidak ada ruangan kesalahan. Oleh karena itu, diperlukan kerja 

sama antar pemain lewat passing yang akurat, bukan hanya untuk melawati 

lawan. Ini disebabkan dalam permainan futsal pemain selalu berangkat 

dengan falsafah 100% ball possession. Akan tetapi, timing dan positioning 

yang tepat, bola dari lawan akan dapat direbut kembali. 

Menurut Jhon, D (2008 : 67) Permainan Futsal membutuhkan skill dan 

teknik penguasaan bola yang matang, untuk itu butuh kekuatan, stamina, 

akselerasi, dan pergerakan kaki yang lincah dan cepat. Latihan fisik harus 

didahulukan sebelum Latihan skill dan teknik seperti kecepatan dalam 

berlari, ketangguhan dan kelincahan. 

Pada saat peneliti mengobservasi pertandingan futsal di Kec 

Warudoyong terutama melihat pada instansi sekolah SMPN 10 Kota 

Sukabumi belum diketahui tingkat keterampilan dasar futsal dalam hal 

passing, dribbling, shooting dan control (azis 2013; jamudin 2021;toga 

torop 2020) Anggota tim futsal se – kecamatan warudoyong masih belum 

cukup menguasai keterampilan dasar futsal terlihat dari prestasi terakhir 

yang diraih tim futsal se – kecamatan warudoyong hanya mencapai fase 

grup dalam turnamen pekan olahraga kota sukabumi (Porkota) pada tahun 

20019. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pelatih futsal se – 

kecamatan warudoyong pelatih hanya memberikan Latihan dengan tidak 

adanya indikator pencapaian kepada tim futsal, data keterampilan dasar 

futsal ini adalah dasar untuk membuat program Latihan dan diterapkan di 

ekstrakurikuler pada masing-masing sekolah Oleh karena itu Peneliti 
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mengadakan identifikasi pada keterampilan dasar teknik futsal disekolah, 

terutama difokuskan pada peserta didik anggota ekstrakulikuler futsal di 

SMP Negeri se – Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi. Maka penulis 

tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul, “Identifikasi 

Keterampilan Dasar Bermain Futsal Di Extrakurikuler SMP Negeri Se-

Kecamatan Warudoyong  Kota Sukabumi Tahun 2021” 

B. Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah yang ada ditim Futsal Exstrakurikuler Sekolah Menengah Pertama 

Se-Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi yaitu bagaimana keterampilan 

dasar bermain futsal siswa futsal ekstrakurikuler? 

C. Tujuan penelitian  

Didasarkan hasil perumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, 

tujuan peneliti pada penelitian ini untuk mengidentifikasi keterampilan 

dasar bermain futsal siswa di ekstrakurikuler smp negeri se-kecamatan 

warudoyong kota sukabumi. 

D. Manfaat Penelitian  

Dengan adanya hasil penelitian ini, peneliti mengharapkan ada beberapa 

manfaat yang dapat diambil, diantaranya adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang permainan 

futsal tentang Identifikasi Keterampilan Dasar Bermain Futsal Di 

Ekstrakurikuler SMP Negeri Se-Kecamatan Warudoyong Kota 

Sukabumi. 

b. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini dapat menjadikan pilihan 

pembelajaran dalam Identifikasi Keterampilan Dasar Bermain 

Futsal Di Ekstrakurikuler SMP Negeri Se-Kecamatan Warudoyong 

Kota Sukabumi. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Mengetahui siswa dalam kekurangannya untuk meningkatkan 

keterampilan dalam teknik dasar futsal. 

b. Bagi Guru 

Sebagai Referensi untuk mengetahui seberapa besar keterampilan 

dalam teknik dasar futsal di Ekstrakurikuler SMP Negeri Se-

Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi. 

c. Bagi Sekolah 

Sebagai acuan memperbaharui keterampilan dasar futsal didalam 

Ekstrakurikuler sekolah masing masing terutama Kec. Warudoyong. 

d. Bagi Peneliti 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti memperdalam pengetahuan 

terkait identifikasi dalam keterampilan dasar futsal. 

 


