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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

        Sepakbola merupakan sebuah permainan yang dimainkan beregu, yang 

masing-masing regu terdiri dari penjaga gawang, pemain belakang, pemain 

tengah, dan pemain depan. Seorang penjaga gawang boleh menggunakan 

semua anggota tubuh untuk bermain kecuali tangan (hanya untuk di daerah 

gawangnya). Permainan sepakbola bertujuan untuk mencetak gol 

sebanyakbanyaknya ke gawang lawan dan menjaga gawang sendiri agar tidak 

kemasukan gol dari lawan. Untuk regu yang dapat mencetak gol paling 

banyak ke gawang lawan dalam waktu 2 x 45 (90 menit) maka regu 

tersebutlah yang menang. Sepakbola adalah olahraga yang sangat digemari di 

seluruh dunia. Semua kalangan dan golongan suka bermain sepakbola, mulai 

dari anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua di belahan dunia gemar bermain 

sepakbola. Sejak zaman dahulu hingga sekarang ini sepakbola tetap menjadi 

salah satu olahraga yang sangat digemari oleh semua orang. Sepakbola 

dimainkan secara merakyat di desa-desa, ada yang bermain tanpa 

menggunakan alas kaki dan ada yang menggunakan alas kaki.  

 Sepakbola dapat dimainkan sangat sederhana dengan hanya adanya 

lapangan, halaman yang luas, sawah yang kering dan sebuah bola. Teknik 

yang dikuasai juga hanya menendang dan mengoper, sementara untuk 

menjadi pemain sepak bola yang handal pemain diharuskan mampu untuk 

mengoper dan mengontrol bola. Sepakbola juga memiliki 2 berbagai 

peraturan yang harus dipatuhi, antara lain adalah pemain tidak boleh 

mencederai dengan sengaja pemain lawan, apabila terjadi maka wasit akan 

mengeluarkan kartu kuning sebagai peringatan atau bahkan kartu merah 
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langsung yang artinya pemain tersebut harus ke luar lapangan permainan. 

Dalam permainan sepakbola dibutuhkan komunikasi antar pemain untuk 

menjalin kerjasama yang baik dalam bermain sebagai kunci kesuksesan. 

Pemain sepakbola juga harus menguasai teknik dasar dalam bermain 

sepakbola, 

  Menurut Herwin (2004: 21-24) “gerak atau teknik dasar permainan 

sepakbola meliputi gerak atau teknik tanpa bola dan gerak atau teknik dengan 

bola. Gerak atau teknik tanpa bola merupakan gerak tanpa menggunakan bola 

yang dilakukan dalam permainan sepakbola seperti berjalan, berjingkat, 

melompat, meloncat, berguling, berputar, berbelok, berkelit, dan berhenti 

tibatiba, sedangkan gerak atau teknik dengan bola merupakan gerak atau 

teknik dalam permainan sepakbola dengan menguasai bola yang meliputi 

kemampuan pengenalan bola dengan bagian tubuh (ball feeling), menendang 

bola (passing), menendang bola ke gawang (shooting), menggiring bola 

(dribling), menerima dan menguasai bola (receiveing and controlling the 

ball), menyundul bola (heading), gerak tipu (feinting), merebut bola (sliding 

tackle-sliding), melempar bola kedalam (throw-in) dan menjaga gawang (goal 

keeping)”. 

  Dalam permainan sepakbola salah satu teknik dasar yang paling 

dominan di gunakan adalah passing. Passing dalam permainan sepak bola 

memiliki tujuan yaitu mengoper bola pada teman satu tim agar dapat 

menciptakan ruang, sehingga pemain dapat menciptakan gol ke gawang lawan 

dan dapat mempertahankan daerah pertahanan bagi pemain bertahan. Asumsi 

peneliti bahwa dalam permainan sepakbola kemampuan passing sangatlah 

penting karena dengan passing yang tepat dan akurat maka dalam 

mengumpan bola kepada teman akan mudah diterima dan dikuasai, sehingga 

bola tidak mudah hilang atau direbut lawan. Dengan kemampuan passing 

yang baik dengan sedikit kesalahan bisa membuat suatu permainan menjadi 

semakin menarik untuk ditonton. 
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 Pada anak usia sekolah mereka mempunyai potensi besar untuk 

mengoptimalkan kemampuan keterampilan teknik dasar  Passing bola dengan 

akurat dan baik sesuai dengan teknik dalam sepakbola. Keterampilan 

seseorang dapat berkembang dengan melakukan latihan secara terarah dan 

dilakukan secara berulang-ulang. 

 Dapat diduga bahwa latihan secara terarah dapat berpengaruh terhadap 

keterampilan teknik dasar Passing dalam permainan sepakbola. 

Ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam kurikuler di sekolah, kegiatan ini 

sebagai penunjang atau fasilitas untuk mengembangkan potensi dan bakat 

siswa. Tentunya kegiatan ini sangat membantu mengembangkan keterampilan 

siswa. Kegiatan ekstrakurikuler sifatnya tidak terlalu mengikat, kegiatan ini di 

programkan lebih kepada minat dan hobi siswa yang digemari sebagai 

kebutuhan individu siswa. Kegiatan ekstrakurikuler setiap masing-masing 

sekolah berbeda-beda sesuai sarana dan prasarana  yang dimiliki disekolah 

tersebut.  

 Berdasarkan hasil observasi di SMP Negeri 2 Cikembar Kabupaten 

Sukabumi, ekstrakurikulier sepakbola adalah kegiatan olahraga yang 

peminatnya paling tinggi, meskipun tim sepakbola ekstrakulikuler SMP 

Negeri 2 Cikembar masih minim prestasi. Akan tetapi hal tersebut tidak 

mematahkan semangat siswanya untuk berlatih sepakbola. Latihan yang 

dilakukan pada waktu Ekstrakurikuler sepakbola di SMP Negeri 2 Cikembar 

dilaksanakan setiap 2 kali dalam seminggu yaitu hari Selasa dan Jum’at . 

 Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dalam latihan ekstrakurikuler 

sepakbola di SMP Negeri 2 Cikembar untuk dijadikan objek penelitian, hal ini 

di tunjukan pada saat bermain hasil keterampilan passing siswa 

ekstrakurikuler sepakbola di SMP Negeri 2 Cikembar Kabupaten Sukabumi 

Tahun 2018 berbeda-beda, hal ini ditunjukan pada saat bermain siswa 

melakukan keterampilan passing dengan caranya masing-masing. antara lain: 

passing tidak sampai kepada teman, passing yang terlalu kencang sehingga 
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teman sulit untuk menguasai bola, passing yang asal-asalan sehingga tidak 

jelas kemana bola akan diberikan, passing yang tidak tepat ke arah teman 

sehingga salah memberi umpan.. Dalam bermain biasanya anak masih sering 

melakukan passing yang asal-asalan terkadang hal tersebut terbawa saat 

pertandingan.  

        Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti bermaksud mangadakan 

penelitian Survei untuk mengetahui tingkat keterampilan passing. Penelitian 

ini berjudul “Survei terhadap Keterampilan Passing Siswa Ekstrakurikuler 

sepakbola di SMP Negeri 2 Cikembar” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut “seberapa tinggi tingkat keterampilan 

Passing Siswa Ekstrakurikuler sepakbola di SMP Negeri 2 Cikembar”?. 

  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui seberapa tinggi Keterampilan Passing Siswa Ekstrakurikuler 

sepakbola di SMP Negeri 2 Cikembar. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat baik secara 

teoritis  maupun praktis. 

1. Secara Teoritis 

Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teori 

pembelajaran khususnya tentang keterampilan Passing siswa ekstrakurikuler 

sepakbola di Smp Negeri 2 Cikembar. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi sekolah 

Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan program  

kegiatan khususnya pada pengukuran. 

b. Bagi Guru 

Dapat menjadikan pembelajaran sepakbola tersebut, dan dapat  

mengetahui seberapa besar bakat yang dimiliki siswanya. 

c. Bagi siswa 

Dapat mengetahui tingkat keterampilan Passing serta mampu  

meningkatkan keterampilan Passing dalam permainan sepakbolanya. 


