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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

        Olahraga sudah menjadi bagian hidup untuk sebagian besar orang. 

Bergerak, melompat, meloncat, dan berlari yang biasa dilakukan oleh orang-

orang dalam berolahraga. Olahraga adalah aktivitas fisik yang dilakukan 

semua umur dari mulai anak-anak, remaja, orang dewasa, sampai lansia pun 

melakukannya, manfaatnya untuk meningkatan fisik dan kebugaran jasmani. 

Pada dasarnya olahraga merupakan kebutuhan bagi setiap orang agar dapat 

menjaga  kondisi fisik dan kesehatannya dengan baik. 

        Olahraga bukan hanya dapat meningkatkan kebugaran jasmani saja, 

disisi lain olahraga dapat dijadikan sarana rekreasi, kesehatan, pendidikan dan 

prestasi. Olahraga dijadikan sarana prestasi yaitu olahraga sebagai wadah 

untuk membina dan mengembangkan seorang atlet secara profesional, 

terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui sebuah kompetisi untuk 

mencapai suatu prestasi dengan bantuan ilmu dan teknologi keolahragaan. 

Jadi seorang atlet dipersiapkan untuk mencapai pretasi setinggi mungkin, agar 

mereka bangga terhadap hasil dari kerja kerasnya membuahkan hasil. 

        Ada banyak olahraga yang dipertandingkan salah satunya yaitu olahraga 

futsal. Olahraga yang satu ini menjadi salah satu olahraga yang populer di 

zaman sekarang. Karena olahraga ini mudah dimainkan oleh siapa saja, dan 

bisa dimainkan di ruangan tertutup maupun ruangan terbuka dengan 

membutuhkan ukuran lapangan yang tidak terlalu besar.  

        Permainan futsal sudah sangat berkembang terbukti dengan banyaknya 

event-event turnamen yang dilaksanakan. Salah satunya di Kota Sukabumi 

yang selalu dilaksanakannya turnamen secara continue. Mulai dari ajang 

turnamen antar SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi dan juga untuk umum. 

Contoh event turnamen futsal specs futsalogy yang mencari bibit hingga ke 

Sukabumi. Seperti yang dikatakan Vennard Hutabarat sebagai Brand 

Communications Executive Specs, Khusus edisi Sukabumi, Specs Futsalogy 
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akan memulai petualangannya di GOR Suryakencana dengan seleksi berbagai 

kategori mulai SMP hingga SMA, baik putra maupun putri. “Setiap juara 

Specs Futsalogy dari berbagai kota ini akan bertemu kembali di grand final 

untuk memperebutkan juara nasional. “Kami berharap, setiap pemain akan 

tampil habis-habisan untuk mewakili sekolah dan kotanya untuk nanti kita 

„adu‟ kembali di grand final Specs Futsalogy 2018. (Hendi, 2018) 

        Permainan futsal ini diadopsi dari sepakbola dengan memodifikasi 

ukuran lapang serta peraturannya. Sama seperti sepakbola, futsal pun 

dimainkan dengan 2 regu tim yang saling berhadapan. Tetapi dipermainan 

futsal dalam 1 tim hanya memainkan 5 orang saja. Banyak keuntungan positif 

dalam memainkan olahraga futsal ini, selain sebagai hiburan bisa juga dari 

segi sosial, mental dan emosional. 

        Salah satu event yang cukup besar adalah PORDA Jawa Barat. Event 

yang mempertandingkan tim antar kota se-Jawa Barat ini di adakan setiap 4 

tahun sekali. Kota Sukabumi termasuk ke dalam daerah Jawa Barat. Menurut 

narasumber yang bernama Asep M. Sopyan sebagai pelatih futsal PORDA 

Kota Sukabumi, Futsal mulai terkenal di Kota Sukabumi pada tahun 2008. 

Dan tim futsal PORDA Kota Sukabumi mulai mengikuti gelaran turnamen 

futsal di PORDA Jawa Barat pada tahun 2010. Selama gelaran PORDA Jawa 

Barat berlangsung, tim futsal Kota Sukabumi tidak pernah meraih medali 

emas. Seperti terlihat pada tabel 1.1 dibawah ini. 

Tabel 1.1 

Pencapaian Prestasi futsal Kota Sukabumi selama gelaran PORDA Jawa 

Barat yang diikuti menurut narasumber Bapak Asep sebagai pelatih tim futsal 

PORDA Kota Sukabumi 

Tahun 2010 2014 2018 

Prestasi Tidak lolos grup Tidak lolos grup Babak 8 besar 

   Sumber : Narasumber Asep M. Sopyan (Pelatih Futsal PORDA Kota 

Sukabumi) 
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        Dari tabel tersebut dapat disimpulkan, tim futsal PORDA Kota 

Sukabumi mengalami perkembangan prestasi. Meski tidak pernah mendapat 

medali dalam gelaran event PORDA ini.  

        Untuk meraih hasil terbaik tentunya diperlukan kerjasama dari semua 

pihak. Persiapan yang matang dari segala faktor, akan membawa prestasi itu 

datang dengan sendirinya. Membuat tim yang profesional, selain dari 

kesiapan pemain, dan tim pelatih tetapi harus ada juga faktor pendukung dari 

pihak kepengurusan futsal kota Sukabumi untuk menunjang segala urusan 

non teknis.  

        Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui sejauh mana perkembangan 

futsal di Kota Sukabumi. Hal ini yang membuat peneliti termotivasi untuk 

meneliti lebih lanjut perkembangan futsal Kota Sukabumi dengan mengambil 

judul penelitian “Evaluasi Perkembangan Prestasi Futsal Kota Sukabumi 

Di Porda Jawa Barat tahun 2018” 

B. Rumusan Masalah 

        Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di 

identifikasikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana perkembangan prestasi futsal Kota Sukabumi ? 

2. Bagaimana peran pemain mengembangkan futsal Kota Sukabumi ? 

3. Bagaimana peran pelatih mengembangkan futsal Kota Sukabumi ? 

4. Bagaimana peran pengurus/manajemen futsal Kota Sukabumi 

mengembangkan futsal Kota Sukabumi ? 

C. Batasan Masalah 

        Dari latar belakang masalah di atas yang telah diuraikan, maka masalah 

yang akan di kaji dalam penelitian ini dibatasi yaitu untuk mengetahui 

perkembangan prestasi futsal Kota Sukabumi di PORDA Jawa Barat 2018. 

D. Tujuan Penelitian 

        Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah di atas, maka tujuan 

dilakukan penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui sejauh mana perkembangan prestasi futsal Kota Sukabumi di 

PORDA Jawa Barat 2018. 
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2. Mengetahui peran pemain dalam mengembangkan prestasi futsal Kota 

Sukabumi di PORDA Jawa Barat 2018. 

3. Mengetahui peran pelatih dalam mengembangkan prestasi futsal Kota 

Sukabumi di PORDA Jawa Barat 2018. 

4. Mengetahui peran pengurus/manajemen dalam mengembangkan prestasi 

futsal Kota Sukabumi di PORDA Jawa Barat 2018 

E. Manfaat Penelitian 

1. Untuk Peneliti 

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

peneliti agar dapat menjelaskan tentang proses perkembangan prestasi 

futsal Kota Sukabumi di PORDA Jawa Barat 2018. 

2. Pihak lain 

a. Hasil penelitian di harapkan berguna sebagai bahan evaluasi bagi 

pemain, pelatih, dan kepengurusan futsal Kota Sukabumi untuk 

mengembangkan prestasi di PORDA Jawa Barat 

b. Diharapkan bermanfaat bagi pembaca untuk mempelajari 

mengembangkan futsal Kota Sukabumi khususnya di PORDA Jawa 

Barat 

 

 


