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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

            Olahraga adalah suatu aktifitas untuk melatih kebugaran 

tubuh seseorang secara jasmani dan rohani, yang juga merupakan 

salah satu kebutuhan rutin dalam aktivitas sehari-hari atau setiap 

minggu nya, agar kesehatan manusia selalu terjaga dalam kondisi 

yang optimal terutama untuk fisik seseorang. 

              Dengan demikian bahwa olahraga itu salah satu pedoman 

dalam melakukan gerak yang bisa mengeluarkan air keringat dari 

setiap pori-pori yang ada dalam tubuh kita di saat kita melakukan 

aktivitas yang bertenaga, olahraga adalah suatu gerak yang sangat di 

gemari oleh seluruh manusia, karena mempunyai suatu manfaat yang 

bisa kita gunakan ke dalam kehidupan sehari hari kita. 

           Manfaat olahraga bagi kesehatan tubuh kita, dengan 

berolahraga secara rutin itu bisa membuat tubuh kita selalu bugar 

misalnya olahraga sederhana, kita dapat melakukan olahraga tiap 

hari dalam 15 menit sekali itu bisa di lakukan dengan lari pagi, 

otomatis dengan kegiatan berolahraga tersebut kita dapat merasakan 

tubuh kita menjadi lebih bugar, pikiran selalu jernih, daya tahan 

tubuh selalu optimal, dan tidak akan merasakan pegal-pegal apabila 

kita melakukan aktivitas jasmani di setiap hari atau setiap 

minggunya, tidak hanya itu saja banyak manfaat olahraga dalam  

kesehaarian atau kehidupan sehari-hari kita yang bisa kita sarasakan, 

contohnya mempunyai semangat yang tinggi, selalu merasakan 

kesegaran tubuh, tidak mudah merasakan kelemasan dan selalu optial 

dalam melakukan aktivitas sehari-hari, itu semua karena adanya 

keterbiasaan dalam melakukan aktivitas olahraga sehari-hari dengan 

rutin, sebab dalam berolahraga manusia selalu mempunyai 
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peningkatan ke stablitasan tubuh dengaan banyaknya air keringat 

yang telah kita keluarkan dalam melakukan aktivitas olahraga secara 

rutin dan tidak melakukan secara berlebihan, karena keterbiasaan 

berolahraga itu lah yang membuat tubuh kita selalu optimal dan 

bugar yang membuat daya tahan tubuh kita selalu sehat dalam 

beraktivitas. 

   Salah satu cabang olahraga yang saat ini selalu berkembang 

di berbagai negara yauitu Sepakbola, sejak dulu hingga saat ini 

Sepakbola sudah populer dan selalu populer tidak hanya populer 

sepakbola pun selalu di gemari dan sangat-sangat di gemari oleh 

semua kalangan di berbagai juru negara, tidak hanya itu saja  

sepakbola juga sangat di gilai oleh seluruh manusia di berbagai 

negara, karana salah satu cabang olah raga tersebut mempunyai daya 

tarik sekaligus motivasi untuk seluruh manusia yang sangat 

menggilai sepakbola, contohnya banyak club-club Europa yang di isi 

oleh pemain-pemain tingkat dunia yang bisa menimbulkan suatu 

daya tarik untuk penggila sepakbola bahkan persaingan-persaingan 

yang selalu ketat yang juga bisa menimbulkan banyak orang utuk 

mencintai permainan sepakbola hingga sepakbola selalu di cintai dan 

di gilai oleh seluruh umat manusia di Negara ini. 

           Sepakbola di indonesia saat ini sudah sangatlah 

berkembang pesat, sepakbola di Indonesia juga kini sudah bisa 

bersaing di kawasan asia bahkan banyak juga atlit-atlit yang 

berkembang pesat di area sekarang hingga bisa mebuat nama 

Indonesia harum di Negara lain, itu semua di sebabkan dengan 

adanya keinginan atau semangat yang tinggi untuk bisa mencapi 

sesuatu prestasi yang bagus. Berbicara tentang timnas Indonesia, 

timnas indonesia sekrang mempunyai kemajuan yang sangat sangat 

pesat akan tetapi banyak hal yang di dirasakan atau yang kita ketahui 

bahwa timnas Indonesia selalu mempunyai kemajuan dan 

kemunduran, untuk kemajuan timnas Indonesia sudah bisa kita 
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ketahui di jaman sekarang, namun lah yang haus kita ketahui juga 

dalam kemunduran nya atau kekurangannya, saat ini penampilan 

timnas sepakbola indonesia masih belum bisa mencapai hasil yang 

optimal namun hanyalah perkembangan nya saja yang bagus, tetapi 

untuk saat ini masih banyak yang harus di benahi dalam 

perkembangan yang lebih pesat lagi dan motivasi-motivasi yang 

tepat untuk mencapai suatu kemaksimalan dalam Persatuan Sepak 

Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan dapat saling bahu membahu 

untuk membawa 

cabang olahraga ini menjadi pencapaian yang bagus hingga dapat 

memberikan motivasi untuk masyarakat dan generasi-generasi kecil 

untuk  menjadi atlit olahraga terebut yang profesional. 

            Perkembangan permainan sepakbola tidak hanya di kota 

kota besar yang ada di indonesia saja, akan tetapi di kota-kota 

kecilpun contohnya di Sukabumi juga babnyak atlit-atlit sepakbola 

yang berprestasi dan berbakat tidak hanya itu saja di sukabumi 

banyak bibit-bibit kecil yang saat ini gempar dalam pelatihan 

sepakbola di sukabumi misalnya pelatihan SSB (Sekolah SepakBola) 

dan ekstrakurikuler di tingkat SD/SMP dan SMA, perkembangan 

sepakbola di sukabumi sangat lah berkembang pesat dalam segi 

prestasi maupun kejuaraan-kejuaraan di berbagai kompotisi yang ada 

di sukabumi, tidak hanya itu saja banyak juga atlit-atlit sukabumi 

yang sudah mempunyai nama prestasinya di luar kota sukanumi, itu 

semua bisa memberikan suatu motivasi untuk generasi-generasi 

ataupun bibit-bibit kecil yang mempunyai bakat dalam bidang 

sepakbola, Sukabumi bisa di sebut kota yang besar banyak sekali di 

berbagai daerah bakat-bakat muda tentuya di bidang sepakbola 

dalam hal ini kita sebagai warga kota sukabumi harus mempunyai 

suatu motivasi yang sangatlah cerdas utuk bisa membangun suatu 

prestasi di bidang olahraga teruama dalam sepakbola, motivasi 

seperti apalah yang harus kita bangun demi pencapaian prestasi para 
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atltit maupun para club-club daerah untuk bisa naik ke tingkat yang 

lebih tinggi, tidak dengan hal itu sepakbola di sukabumi juga masih 

banyak kekurangan dalam segi permainan ataupun ke kompakan 

club itu semua bisa dlihat dalam masalah-masalaah yang sering 

terjadi di sukabumi, seperti yang sekarang kita perhatkan di berapa 

tahun atau beberapa bulan ini kebelakang ini sangatlah merambah 

kesemua kalangan dan generasi-generasi kecil yang sangat berbakat, 

dan tidak hanya perkembangan tetapi adapun kendala utama di 

bidang olahraga ini yaitu adalah gerak anak menggiring bola dalam 

permainan sepakbola. 

            Pada saat itu peneliti berbicara langsung dengan pelatih 

Ekstrakurikuler di SDN Sungapan, yaitu bapak Agusroni  peneliti 

langsung menanyakan tentang permasalah saat dia sedang melatih 

anak didiknya di ekstrakurikuler sepakbola SDN sungapan, respon 

pelatih sangat bagus dan pelatih langsung memberikan permasalah 

tersebut, permasalahan yang dia berikan adalah tentang penguasaan 

teknik dasar dalam dribbling  dan  pada saat itu juga beliau berbicara 

bawha  menggiring bola (Dribbling) belum menunjukkan hasil yang 

maksimal. Masih ada beberapa siswa peserta ekstrakurikuler 

sepakbola, keterampilan dribbling masih terbilang rendah dan 

kordinasi kaki yang tidak beraturan sehingga bisa membuat bola 

melaju yang tidak beraturan. pada saat itu tanggal 10 Desember 2017 

peneliti melakukan observasi ke Sekolah Dasar Negeri Sungapan, di 

SDN tersebut memang benar bahwa hasil observasi yang saya 

lakukan masih banyak sekali siswa-siswa yang belum menunjukkan 

hasil yang maksimal. Masih ada beberapa siswa peserta 

ekstrakurikuler sepakbola yang keterampilan dribbling nya masih 

terbilang rendah dan kordinasi kaki yang tidak  beraturan sehingga 

bisa membuat bola melaju yang tidak beraturan, lah itu sangat 

mempengaruhi penampilan dalam sepak bola maka dari itu 

permainan sepakbola di butuhkan latihan-latihan yang kontinu dan 
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menyenangkan. karena permainan sepak bola tidak lah cukup dengan 

menendang saja akan tetapi di perlukan berbagai keterampilan teknik 

dasar terutama teknik dasar dribbling. dan hasil survey saya disini 

tertarik utuk  meneliti tentang ”Suervey Tingkat Kemampuan 

Dribbling Pada Permainan Sepakbola Ekstrakurikuler SDN Sungapan 

Kecamatan Kadudampit” 

 

B. Rumusan Masalah 

     Dalam penelitian masalah di atas saya tertarik untuk mencari 

pengaruh latihan sebagai tersebut: 

“Seberapa tinggi tingkat kemampuan dribbling siswa yang 

mengikuti ekstrakurikuler sepakbola di SDN Sungapan 

Kecamatan Kaudampit?” 

C. Batasan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah, serta untuk 

menghindari salah penafsiran dalam penelitian ini, maka dibuat 

batasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini 

hanya akan membahas tentang tingkat kemampuan dribbling 

siswa yang mengikuti ekstrakurikuler sepakbola di SDN 

Sungapan Kecamatan Kadudampit. 

D. Tujuan Masalah 

     Untuk memahami masalah di atas, saya tertarik untuk mencari 

hasil sebagai berikut 

“Memahami tingkat kemampuan dribbling pada permainan sepak 

bola di Exstrakulikuler di SDN Sungapan Kecamatan Kadudampit” 
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E. Manfaat Penelitian 

      Penelitian ini di susun dengan harapan dan memberikan 

kegunaan baik secara praktis. Penelitian ini berguna bagi 

pengembangan konsep penelitian secara praktis, makalah ini di 

harapkan manfaat lagi. 

      Penulisan sebagai wahana penambah pengetahuan dalam 

memberikan penelitian khusus para atlit yang sesusai dengan apa 

yang di harapkan. 

Pembaca sebagai media informasi tentang langkah langkah yang 

harus di lakukan  penelitian terhadap atlit yang baik dengan tujuan 

yang di harapkan 

1. Manfaat Teoritis 

    Secaara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan suatu pengetahuan atau ilmu dalam menentukan 

metode latihan untuk meningkatkan hasil  kemampuan 

penguasaan teknik dasar dribbling untuk memperoleh hasil 

yang maksimal.  

2. Manfaat Praktis 

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi Atlit 

1) Meningkatkan suatu prestasi atlit 

2) Dapat di jadikan sebagai metode latihan alternatif 

untuk meningkatkan kelentukan kaki untuk 

meningkatkan penguasaan teknik dasar dribbling. 

3) Dapat meniungkatkan motivasi berlatih bagi atlit 

dengan situasi latihan yang menyenangkan pada 

latihan dribbling. 

b. Bagi Pelatih 

Dapat di jadikan bahan acuan dalam menyusun rencana 

program latihan dan melaksanakan program latihan dengan 

menggunakan metode latihan yang sesuai. 
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c. Bagi Club 

Dapat menigkatkan prestasi club dan nama baik club untuk 

kedepannya. 

d. Bagi Penulis 

1) Untuk memahai sebagian dari syarat memperoleh 

gelar sarjana pendidikan. 

2) Sebagai bahan pembelajaraan untuk kedepannya. 

 

 

 


