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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang Masalah 

 

        Pendidikan merupakan usaha untuk menyiapkan manusia melalui bimbingan, 

pengajaran dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Pendidikan 

memberikan pengaruh dan kontribusi yang sangat besar bagi pengembangan diri 

anak meliputi aspek fisik, moral, emosional, intelektual dan perkembangan 

spiritual. Masing-masing aspek tersebut dapat berkembang secara baik dengan 

adanya program pendidikan yang diterapkan kepada anak. Pendidikan di sekolah 

merupakan wahana bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi insan 

dewasa yang cerdas, berakhlak dan berguna bagi bangsa dan negara. Aktivitas 

jasmani pada dasarnya merupakan kebutuhan setiap manusia di dalam 

kehidupannya agar kondisi fisik dan kesehatan tetap terjaga dengan baik. Akan 

tetapi, di masa sekarang ini menuntut manusia lebih banyak menghabiskan 

waktunya untuk bekerja. Dengan kondisi yang demikian, olahraga menjadi 

sesuatu yang jarang dilakukan. Padahal olahraga sangat dibutuhkan untuk 

menjaga kesehatan karena kebutuhan akan kesehatan menjadi suatu yang sangat 

penting dan berharga dalam kehidupan manusia. Tujuan orang melakukan 

olahraga secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam berbagai maksud, 

antara lain untuk: (1) pendidikan, (2) prestasi, (3) mendapat hidup yang sehat, (4) 

terapi, dan (5) mengisi waktu luang (rekreasi).  

Esensi kegiatan olahraga adalah aktivitas bermain yang dilombakan dan 

dipertandingkan. Olahraga tidak membedakan jenis kelamin, usia, suku, ras,  
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agama dan golongan. Siapapun diperbolehkan melakukan aktivitas olahraga, asal 

tidak membahayakan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, 

olahraga apapun boleh melakukan dan berpartisipasi dengan berbagai peraturan 

yang dimodifikasi.   

Pendidikan jasmani merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari 

suatu proses pendidikan secara keseluruhan melalui kegiatan fisik yang dipilih 

untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan fisik, sosial dan 

emosional. Sesuai dengan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan merupakan salah satu dari tujuan pendidikan 

secara keseluruhan. Secara spesifik pendidikan jasmani merupakan pendidikan 

yang mengutamakan aktivitas gerak tubuh yang di dalamnya terkandung banyak 

tujuan. Menurut Rusli Lutan, (2000: 15) tujuan pendidikan jasmani yang ingin 

dicapai bersifat menyeluruh, mencakup domain psikomotor, kognitif, dan afektif. 

Dengan kata lain, melalui aktivitas jasmani itu anak diharapkan untuk belajar, 

sehingga terjadi perubahan perilaku, tidak saja menyangkut aspek fisik, tetapi juga 

intelektual, emosional, sosial dan moral.   

Pada tahun 2002, futsal begitu popular di Indonesia dikarenakan lapangan 

terbuka yang berukuran luas semakin sedikit, terutama di kota-kota besar. Sebagai 

contoh banyak pencinta olahraga memainkan sepakbola di sebidang tanah kosong 

perumahan sempit, gang-gang berdebu, dan ruangan terbuka di bawah jembatan. 

Terbatasnya lapangan itulah yang mendorong futsal sebagai alternatif untuk 

menyalurkan hobi berolahraga.   
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Futsal menjadi sarana untuk mengembangkan keterampilan dasar 

permainan futsal, seperti menggiring, menendang, menyundul, dan menyerang. 

Bagi anak-anak ataupun remaja, futsal mampu mngembangkan skill, dan insting 

bermain bola. Olahraga futsal sudah menjamur di seluruh daerah yang ada di 

Indonesia dikarenakan perminan ini sangat menarik dan menghibur. Berdirinya 

klub-klub futsal menandakan bahwa olahraga futsal sangatlah digemari oleh 

seluruh lapisan masyarakat. Futsal juga sangat digemari oleh siswa sekolah 

menengah atas. Hal ini dibuktikan dengan sering diadakan kejuaraan antar pelajar 

sekolah menengah atas baik tingkat daerah maupun tingkat nasional.  

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan non-pelajaran formal yang 

dilakukan peserta didik yang dilaksanakan di luar jam pelajaran. Kegiatan 

ekstrakurikuler ini dilaksanakan diluar jam pelajaran wajib. Kegiatan ini memberikan 

keleluasaan kepada siswa untuk menentukan kegiatan sesuai dengan bakat dan 

minat mereka. 

Berdasarkan pengamatan peneliti pada saat latihan futsal di SMA N 15 

Semarang tahun 2017 masih kekurangan dalam penyediaan sarana prasarana, 

seperti lokasi lapangan yang tidak rata dan tidak sesuai dengan ukuran futsal 

karena lahan yang sempit, dan alat yang masih kurang sehingga membuat siswa 

menjadi malas mengikuti ektrakurikuler khususnya olahraga futsal. Jumlah bola 

sangat minim yaitu hanya berjumlah 3 buah bola, mengingat jumlah siswa peserta 

ekstrakurikuler yang mengikuti pembelajaran jasmani cukup banyak membuat 

siswa banyak menunggu. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya siswa yang 

menunggu dan bermain sendiri saat proses ektrakurikuler khususnya olahraga 
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futsal berlangsung. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Guru Penjas 

Iswinardi S.Pd di SMA N 15 dapat diungkapkan prestasi bidang olahraga futsal 

yaitu Juara 2 futsal antar SMA/SMK Se Jateng di Rektor Cup UPGRIS, Juara 3 

UNIKA Cup Antar SMA/SMK, dan Juara 2 IKIP Veteran Cup antar SMA/SMK 

tahun 2017. Prestasi yang membanggakan tersebut menarik perhatian peneliti 

untuk mengadakan penelitian tentang tingkat keterampilan dasar bermain futsal 

pada siswa peserta ekstrakurikuler di SMA N 15  Semarang. 

Di Ekstrakurikuler SMA N 15 Semarang juga belum pernah dilakukan tes 

keterampilan dasar bermain futsal, sehingga guru belum dapat mengidentifikasi 

seberapa baik kemampuan siswa dalam bermain futsal. Selama ini tes hanya dapat 

dilakukan tiap item teknik dalam futsal, seperti: dribbling, shooting dan passing.  

Permainan futsal dapat berlangsung lancar, teratur dan menarik apabila 

pemain menguasai unsur-unsur dalam permainan futsal salah satunya adalah 

penguasaan teknik dasar. Teknik dasar yang harus dikuasai oleh pemain futsal 

adalah dribbling, shooting dan passing. Passing tujuannya untuk memberikan atau 

mengoper bola kepada teman. Passing yang baik dan benar sangat dibutuhkan 

dalam bermain futsal, karena dengan menguasai teknik ini maka akan 

mempermudah teman kita untuk menerima bola. Untuk penguasaan passing, 

diperlukan penguasaan gerakan sehingga sasaran yang diinginkan tercapai. Masih 

banyak siswa yang melakukan passing dengan tendangan keras atau pun terlalu 

lemah, sehingga hasil yang didapat tidak sesuai arah yang diinginkan, sehingga 

saat mengumpan bola kepada teman sering terjadi kesalahan.  
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Selain mengumpan bola, dribbling juga penting dalam permainan futsal, 

karena dapat digunakan untuk penyerangan dengan membawa bola mendekati 

gawang lawan. Menurut Asmar Jaya (2008: 66), dribbling merupakan menendang 

bola terputus-putus atau pelan-pelan. Dribbling bertujuan untuk mendekati jarak 

ke sasaran, melewati lawan, dan menghambat permainan. Permasalahan yang 

sering dihadapi oleh siswa yaitu cara melakukan dribbling yang belum baik. Pada 

saat pemain melakukan dribbling bola sering terlepas sehingga mudah dikuasai  

oleh lawan, sebagian besar siswa belum mengusai teknik dribbling  dengan baik.  

Selain dribbling, shooting sangat penting dalam permainan futsal karena 

tujuan utamanya untuk menciptakan gol. Pemain yang memiliki shooting yang 

baik dan akurat akan mudah  untuk menciptakan gol terutama pada saat 

melakukan pinalti. Penguasaan shooting yang baik akan mempermudah 

menciptakan gol atau memasukkan bola ke gawang lawan. Menurut Justinus 

Lhaksana, (2011: 34) shooting merupakan cara untuk menciptakan gol, ini 

disebabkan seluruh pemain memiliki kesempatan untuk menciptakan gol dan 

mengembangkan permainan atau pertandingan. Permasalahan yang sering 

dihadapi oleh siswa adalah shooting kurang akurat dan maksimal sehingga tidak 

tepat sasaran dan tidak terarah. Hal ini dapat dilihat pada saat siswa melakukan 

tendangan dari tengah lapangan dan masih jarang menghasilkan gol.  

Setiap individu mempunyai tingkatan teknik yang berbeda-beda dalam 

bermain futsal. Ada yang baik ada pula yang kurang baik, dalam segi teknik 

banyak terlihat juga dalam diri setiap peserta ekstrakurikuler SMA N 15 

Semarang. Misalnya kemampuan menggiring bola masih kurang, hal ini terlihat 
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ketika menggiring bola sangat mudah direbut oleh pemain lawan, dan kemampuan 

menendang bola juga masih sangat lemah, ketika menendang bola tetapi bola 

masih sangat lemah dan mudah ditangkap oleh penjaga gawang dan ketepatan 

tendangan bola juga masih kurang. Kemampuan passing peserta ekstrakurikuler di 

di SMA N 15  Semarang Tahun 2017 yang masih kurang baik sehingga permainan 

futsal tidak kelihatan menarik dan bola mudah direbut oleh lawan.  

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa penting untuk mengetahui seberapa besar keterampilan dasar bermain 

futsal dengan melakukan penelitian. Melalui tes keterampilan dasar bermain futsal 

diharapkan dapat mengetahui seberapa besar tingkat keterampilan dasar bermain 

futsal peserta ekstrakurikuler di SMA N 15 Semarang tahun 2017. 

1.2. Identifikasi Masalah  

 

       Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, maka dapat di identifikasikan, 

yaitu:  

1.2.1. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung 

program latihan ekstrakurikuler olahraga futsal di SMA N 15 Semarang 

tahun 2017.  

1.2.2. Beberapa peserta ekstrakurikuler di SMA N 15 Semarang tahun 2017 

dalam menggiring bola kurang baik.  

1.2.3. Beberapa peserta ekstrakurikuler di SMA N 15 Semarang tahun 2017 

kemampuan passing bola kurang baik.  

1.2.4. Beberapa peserta ekstrakurikuler di SMA N 15 Semarang tahun 2017 

kemampuan shooting bola kurang baik.  
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1.2.5. Belum diketahui tingkat keterampilan dasar bermain futsal peserta 

ekstrakurikuler di SMA N 15 Semarang tahun 2017. 

1.3. Batasan Masalah  

        Permasalahan dalam penelitian ini perlu dibatasi, agar masalah yang ingin 

dikaji lebih fokus tidak meluas. Adapun permasalahan dalam penelitian ini 

dibatasi pada tingkat keterampilan dasar bermain futsal peserta ekstrakurikuler di 

SMA N 15 Semarang tahun 2017. 

1.4.  Rumusan Masalah  

        Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana tingkat keterampilan dasar 

bermain futsal peserta ekstrakurikuler di SMA N 15 Semarang tahun 2017? 

1.5. Tujuan Penelitian  

        Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

tingkat keterampilan dasar bermain futsal peserta ekstrakurikuler di SMA N 15 

Semarang tahun 2017. 

1.6. Manfaat Penelitian  

       Manfaat yang ingin diperoleh melalui penelitian ini baik secara teoritis 

maupun praktis, sebagai berikut:   

1.6.1. Manfaat Teoritis  
 

Dapat menunjukkan bukti secara ilmiah tingkat keterampilan dasar 

bermain futsal siswa peserta ekstrakurikuler di SMA N 15 Semarang tahun 2017, 

sehingga dapat dijadikan dasar dalam mengembangkan pembelajaran, khsususnya 

olahraga futsal.  
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1.6.2. Manfaat Praktis  

 
Bagi peserta ekstrakurikuler di SMA N 15 Semarang tahun 2017 dapat 

mengetahui tingkat keterampilan dasar bermain futsal dan setelah mengetahui 

hasil dari penelitian ini diharapkan pemain akan termotivasi, sehingga 

berpartisipasi aktif untuk meningkatkan keterampilan dasar bermain futsal.  


