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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Olahraga merupakan aktivitas yang sangat penting untuk dilakukan oleh 

Manusia, karena dengan berolahraga dapat meningkatkan kesehatan jasmani dan 

rohani, olahraga juga dapat mengembangkan bakat seseorang yang ada dalam 

dirinya melalui cabang olahraga yang disenangi. Kegiatan berolahraga juga dapat 

berupa permainan, perlombaan dan kegiatan jasmani lainnya. 

Permainan sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga bola besar yang 

sangat digemari oleh masyarakat Indonesia, baik di desa maupun di kota. 

Perkembangan sepakbola di Indonesia semakin pesat sehingga dapat kita lihat tidak 

hanya laki-laki yang bermain sepakbola, bahkan sepakbola juga dimainkan oleh 

kaum wanita. Menurut A. Sarumpaet (dalam Ahmad Nsasution 2018 :3) “masing-

masing regu atau kesebelasan berusaha memasukan bola sebanyak-banyaknya 

kedalam gawang lawan dan mempertahankan gawangnya sendiri agar tidak 

kemasukan”. Serta melalui permainan sepakbola ini seluruh bagian tubuh dapat 

digerakan untuk memperoleh kondisi yang dimungkinkan untuk mendapatkan 

peningkatan kesehatan tubuh. 

Permainan sepakbola sudah berkembang menjadi bagian olahraga pendidikan. 

Sebagai olahrga pendidikan selain untuk mencapai tujuan penddikan, hal yang 

paling penting adalah permainan sepakbola berguna dalam menunjang pembinaan 

dan pemeliharaan kesegaran jasmani pada peserta didik. Permainan sepakbola juga 

dapat dijadikan untuk salah satu cara pembinaan fisik serta sifat-sifat positif peserta 

didik. Semangat berkompetisi dapat dikembangkan melalui pertandingan seperti, 

pertandingan antar kelompok, antar kelas, dan antar sekolah sehingga permainan 

sepakbola telah menjadi salah satu cabang olahraga yang secara teratur 

dipertandingkan di sekolah-sekolah.  
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Teknik dasar permainan sepakbola harus dipelajari terlebih dahulu untuk dapat 

dikembangkan prestasi yang lebih optimal. Salah satu teknik dasar permainan 

sepakbola yang penting sekali adalah teknik dasar shooting. Karena dengan 

shooting dalam permainan sepakbola sangat menentukan tim untuk dapat mencetak 

gol dan menentukan kemenangan tim. Teknik dasar ini harus benar-benar dikuasai 

karena untuk mengembangkan permainan yang diinginkan.  

Shooting sangat penting kedudukannya dalam permainan sepakbola dikatakan 

penting karena menurut Sugiyanto (2007 : 17) “ Shooting adalah tendangan kearah 

gawang dengan tujuan untuk memasukan bola ke gawang lawan”.. Maka seorang  

pelatih harus memilih cara melatih yang efektif untuk diterapkan dalam proses 

latihan sehingga dapat meningkatkan prestasi pemain dalam hal teknik dasar 

permainan sepakbola khususnya teknik dasar shooting yang sempurna. Teknik 

dasar permainan sapakbola salah satu yang harus di kuasai adalah teknik dasar 

shooting, diantaranya shooting dengan kaki bagian dalam, shooting dengan 

punggung kaki, shooting dengan kaki bagian luar, dan shooting dengan ujung kaki. 

Salah satu teknik dasar shooting menggunakan punggung kaki merupakan salah 

satu teknik dasar yang sangat penting dalam sepakbola karena salah satu faktor 

yang menentukan kemenangan karena menurut Sukatamsi (dalam Edwin Vasaloga 

2014 :6) menyatakan bahwa menendang merupakan kegiatan yang paling banyak 

dilakukan dalam sepakbola.  

Melakukan gerakan shooting menggunakan punggung kaki dalam permainan 

sepakbola dengan sempurna membutuhkan kekuatan otot yang baik, posisi badan 

yang baik dan akurasi yang baik. Diawali dengan kekuatan otot kaki yang baik 

untuk melakukan shooting menggunakan punggung kaki agar menghasilkan  

tendangan yang maksimal. Terutama kekuatan otot tungkai yang baik memberikan 

dampak positif berkaitan dengan penggunaan daya dalam melakukan suatu 

shooting menggunakan punggung kaki. Dengan memiliki kekuatan yang lebih 

besar, maka akan lebih menguntungkan pada saat akan melakukan gerakan shooting 

menggunakan punggung kaki. Jadi jika kekuatan pada kaki bagus dapat dengan 

mudah melakukan shooting menggunakan punggung kaki. Tetapi akan percuma 
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apabila tidak di sertai dengan akurasi yang baik karena dengan akurasi yang baik 

shooting ke arah gawang akan lebih maksimal hasilnya. 

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhinya shooting diantaranya adalah 

kekuatan otot tungkai dan akurasi. Apabila seorang pemain sepak bola memiliki 

kekuatan otot tungkai yang kuat berarti ia akan semakin memiliki kesempatan untuk 

mencetak gol lebih baik daripada mereka yang kurang memiliki kekuatan otot 

tungkai. Otot tungkai itu sendiri merupakan jaringan kenyal yang ada pada kaki. 

Kekuatan otot tungkai adalah kemampuan otot tungkai kaki dalam menerima beban 

sewaktu bekerja. Tungkai memberikan keseimbangan pada tubuh saat akan 

melaksanakan tembakan, juga memberikan dorongan yang kuat pada saat 

melakukan tembakan gol, dan tentunya di barengi dengan akurasi yang baik arah 

tembakan akan lebih sulit di halau oleh kiper lawan. 

Setiap pemain dalam melakukan shooting mempunyai kekuatan yang berbeda-

beda, hal ini akan terlihat sekali pada saat bermain. Kekalahan dalam sebuah 

pertandingan salah satunya dapat disebabkan oleh teknik yang salah atau tidak 

tepat. Banyak pemain yang hasil tendangannya tidak terarah ke gawang, kekuatan 

shooting nya masih lemah dan akurasinya yang kurang baik.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 1 oktober 2021 di Tim 

Putra Jampang Tengah yang terdiri dari 20 orang pemain. Setelah dilakukannya 

observasi masih banyak kekurangan. Salah satunya teknik dasar shooting 

menggunakan punggung kaki, masih  ada 15 orang  pemain dari 20 orang pemain 

yang hasil shooting nya masih lemah, hasil tendangan masih jauh dari gawang dan 

akurasinya kurang baik. Metode latihan yang digunakan tidak ada yang 

mengkhususkan untuk meningkatkan kekuatan dan ketepatan shooting serta pemain 

masih belum dapat mengeluarkan kekuatan kaki secara maksimal. Seperti yang 

telah di jelaskan peranan kekuatan otot tungkai dan akurasi terhadap shooting 

menggunakan punggung kaki sangat penting untuk keberhasilan pemain melakukan 

gerakan shooting menggunakan punggung kaki secara sempurna. 
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 Berdasarkan apa yang telah di jelaskan peneliti di atas bahwa dalam melakuakn 

gerakan shooting menggunakan punggung kaki banyak permasalahan yang 

menyebabkan shooting tidak sempurna. Selain permasalahan tentunya ada faktor 

yang sangat penting dan perlu diperhatikan pada saat melakukan gerakan shooting 

menggunakan punggung kaki. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan melakukan 

shooting menggunakan punggung kaki diantaranya yang pertama adalah perkenaan 

bola pada saat mengayunkan kaki untuk menendang harus sesuai perkenaannya. 

Faktor yang selanjutnya adalah karena gerakan shooting menggunakan punggung 

kaki merupakan gerakan yang memerlukan dorongan yang kuat serta gerakan yang 

dilakukan secara singkat dan cepat. Maka pada saat melakukan gerakan shooting 

sangat diperlukan kekuatan kaki yang baik. Dikatakan sangat diperlukan kekuatan 

otot kaki yang baik karena untuk melakukan shooting menggunakan punggung kaki 

perlu melakukan gerakan yang singkat diperlukan daya ledak yang baik juga. Dan 

akurasi shooting sangat diperlukan karena apabila hanya kekuatan shootingnya saja 

yang di latih akan terasa percuma apabila arah tendangan tidak dapat diarahkan 

sesuai keinginan kita. 

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan 

bahwa kekuatan otot tungkai dan akurasi terhadap hasil shooting menggunakan 

punggung kaki dalam permainan sepakbola menunjukan keterkaitan. Dengan 

demikian peneliti akan lebih dalam lagi melakukan penelitian tentang pengaruh 

latihan kekuatan otot tungkai dan akurasi terhadap hasil shooting ke gawang 

menggunakan punggung kaki dalam permainan sepakbola di tim sepakbola Putra 

jampang Tengah.  Diharapkan dapat dimiliki oleh seorang pemain sepakbola 

untung menunjang keterampilan beramain sepakbola agar lebih baik lagi dan 

khususnya menunjang keberhasilan shooting menggunakan punggung kaki 

permainan sepakbola. 
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B. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya membahas tentang pengaruh 

latihan kekuatan otot tungkai dan akurasi terhadap hasil shooting ke gawang 

menggunakan punggung kaki di tim sepakbola Putra Jampang Tengah. 

C. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat pengaruh latihan kekuatan otot tungkai dan akurasi terhadap 

hasil shooting ke gawang menggunakan punggung kaki di tim sepakbola Putra 

Jampang Tengah? 

D. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh latihan kekuatan otot tungkai dan 

akurasi terhadap hasil shotting ke gawang menggunakan punggung kaki di tim 

sepakbola Putra Jampang Tengah. 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, di harapkan ada beberapa manfaat yang dapat 

diambil diantanya adalah : 

1. Manfaat Teoritik 

Memberikan pengetahuan yang baru dalam meningkatkan latihan kekuatan 

otot tungkai dan akurasi terhadap hasil shooting ke gawang menggunakan 

punggung kaki di tim sepakbola Putra Jampang Tengah. 

2. Manfaat Praktik 

a. Bagi Pembina  

1) Memberikan pengetahuan lebih mengenai tingkat keterampilan 

sepakbola pada pemain Putra Jampang Tengah. 

2) Dapat dipertimbangkan untuk dijadikan bahan program latihan di 

tim sepakbola Putra Jampang Tengah. 
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b. Bagi peserta  

1) Meningkatkan kekuatan otot tungkai dan akurasi agar kemampuan 

shooting menggunakan punggung kaki meningkat. 

2) Agar peserta dapat mengetahui kemampuan yang dimilikinya. 


