
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Olahraga telah menjadi gejala sosial yang telah tersebar di seluruh 

dunia.Olahraga telah menjadi sarana rekreasi, pendidikan, prestasi, dan 

kesehatan.Olahraga sebagai sarana rekreasi yaitu olaraga yang dilakukan hanya untuk 

mengisi waktu luang atau senggang, dan dilakukan dengan penuh kegembiraan.Jadi 

segalanya dilakukan dengan santai dan tidak formal, baik itu tempat, sarana, maupun 

peraturannya. 

Olahraga bersifat universal, karena olahraga dapat dilakukan oleh seluruh 

lapisan masyarakat tanpa memandang suku, ras, agama, latar belakangmaupun status 

ekonomi. Begitu besar peran olahraga terhadap kehidupan manusia, sehingga 

olahraga dapat dijadikan sebagai sarana atau media untuk berekreasi, mata 

pencaharian, pendidikan, kesehatan, kebudayaan bahkan sebagai sarana untuk 

mencapai prestasi.  

Khusus di bidang pendidikan, olahraga diterapkan melalui berbagai jenis dan 

jenjang pendidikan, dimana para siswa-siswinya wajib mempelajari melalui 

kurikulum yang telah tersusun dan dikemas menurut jenjang pendidikan yang ada. 

Pengembangan dan pembinaan olahraga di sekolah-sekolah kadang-kadang 

tidak cukup disajikan melalui kurikulum saja, tetapi bagi sekolah-sekolah tertentu 

diterapkan pula melalui kegiatan ekstrakurikuler dengan mengkhususkan pada 



cabang-cabang olahraga tertentu, misalnya di SDN -5 Panarung  Palangka Raya, yang 

membina dan mengembangkan olahraga dalam kegiatan ekstrakurikuler, 

diantarannya adalah cabang olahraga sepakbola. 

Untuk ikut aktif dalam bermain sepakbola, seseorang dituntut terlebih dahulu 

untuk mempelajari dan menguasai teknik-teknik dasar yang ada dalam permainan ini. 

Dimana tujuannya adalah agar permainan dapat dilakukan dengan baik. Bila kita 

ingin menggeluti permainan sepakbola dengan lebih baik, maka kita harus menguasai 

seluruh teknik dasar dalam permainan sepakbola. 

Sucipto, dkk. (2000:17) mengungkapkan bahwa: “Dalam permainan 

sepakbola teknik dasar yang perlu dimiliki pemain sepakbola adalahmenendang 

(kicking), menghentikan (stoping), menggiring (dribbling), menyundul (heading), 

merampas (tackling), lemparan kedalam (throw-in), dan menjaga gawang (goal 

keeping).Salah satu teknik dasar yang sangat berpengaruh dalam permainan 

sepakbola adalah menendang (passing dan shooting), menendang (passing dan 

shooting) merupakan salah satu usaha memindahkan bola dari satu tempat ketempat 

lain dengan menggunakan kakiatau bagiankaki, seorang pemain sepakbola yang tidak 

dapat menguasai teknik menendang bola dengan benar, maka tidak mungkin menjadi 

pesepak bola yang hebat. Dilihat dari perkenaan bagian kaki ke bola, menendang 

dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu menendang dengan kaki bagian dalam 

(inside) digunakan untuk mengumpan jarak pendek (short passing), menendang 

dengan kaki bagian luar (outside) digunakan untuk mengumpan jarak pendek (short 



passing), menendang dengan punggung kaki (instep) digunakan untuk menembak ke 

gawang (shooting at the goal), dan menendang dengan punggung kaki bagian dalam 

(inside of instep) digunakan untuk mengumpan jarak jauh (long passing)”. 

Dari bermacam teknik dasar permainan sepakbola yang ada, teknik dasar 

menendang (shooting) adalah teknik dasar yang paling sulit dilakukan sehingga harus 

dipelajari dengan seksama, baik ditinjau dari gerakan, kecepatan, maupun ketepatan 

saat menendang bola. 

Menurut Indra Gunawan (2009:30)menyatakan bahwa: “menendang bola 

adalah salah satu karakteristik permainan sepakbola yang paling dominan. 

Tujuan para pemain melakukan tendangan, yaitu untuk mengumpan (passing), 

menembak ke gawang (shooting at the goal), dan menyapu demi menggagalkan 

serangan lawan (sweeping) .  

Menurut Nurhasan (2001:162) mengatakan bahwa: “shooting adalah 

menembak bola ke sasaran”. 

Semua teknik tadi dilakukan oleh pemain sepak bola untuk memudahkan 

setiap tim mendapat target kemenangan.Melakukan shooting pun tidak bisa dilakukan 

secara sembarangan. Beberapa diantaranya bahkan harus didasarkan atas latihan 

keras. Tidak semua orang bisa melakukannya dengan baik. Oleh sebab itu, setiap 

pemain yang ingin menguasai teknik dasar menendang(shooting) yang bagus harus 

rela mengorbankan waktu dan tenaganya. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru Olahraga di tempat 

penelitian ini tentang Ketepatan  siswa menendang bola kesasaran gawang masih 



kurang dan belum memuaskan, dengan Fakta yang terjadi pada siswa di SDN -5 

Panarung  Palangka Raya bahwa shooting yang sering dilakukan atau dipraktekkan 

tidak terarah dan terkoordinasi  pada sasaran (gawang) yang tepat. Masalah yang 

terjadi selain dari kurangnya pembinaan dan penerapan dari guru olahraga juga 

kurangnya latihan yang dilakukan oleh para siswa. 

Dari latar belakang masalah diatas makapenulis mengangkat judul skripsi   

untuk penelitian dengan tujuan agar siswa mampu melakukan teknik dasar 

menendang (shooting) untuk mengarahkan tendangan pada bola kearah sasaran yang 

tepat. Dan mengetahui sejauh mana pengaruh latihan menendang bola ke gawang 

terhadap peningkatan ketepatan shooting dalam permainan sepakbola, oleh karena itu 

perlu kajian secara ilmiah dan empiris.  

B. Identifikasi Masalah 

 Seperti yang telah penulis uraikan pada penjelasan sebelumnya, bahwa 

dipastikan ada pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan ketepatan bola hasil 

dari tendangan. 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat 

mengidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Pada saat melakukan tendangan (shooting) siswa putra di SDN -5 Panarung  

Palangka Raya, tidak terarah dan tidak terkoordinasi saat mengarahkan bola pada 

sasaran (gawang) yang tepat. 

2. Kurangnya pembinaan dan penerapan dari guru olahraga dalam memberikan 

materi tentang teknik dasar menendang (shooting) pada siswa. 



3. Kurangnya latihan yang dilakukan oleh para siswa putra di SDN -5 Panarung  

Palangka Raya. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan identifikasi permasalahan 

diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

Bagaimanakanpengaruh latihan Menendang bola dengan bola plastik terhadap 

Ketepatan , ketepatan shooting dalam permainan sepak bola pada siswa SDN -5 

Panarung  Kota Palangka Raya Tahun Pelajaran 2008/2019. 

D. Batasan Masalah 

 Karena masalah penelitian ini terlalu luas, maka penulis membatasi masalah 

ini, yaitu: 

1. Subyek penelitian hanya dilakukan terhadap siswa putra  yang mengikuti ekstra 

kurikuler sepak bola di SDN -5 Panarung  Palangka Raya. 

2. Pengaruh Latihan menendang bola menggunakah bola plastic ke gawang 

terhadap peningkatan ketepatan shooting dalam permainan sepakbola pada siswa 

putra di SDN -5 Panarung . 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini harus relevan dengan rumusan masalah, adapun tujuan 

penelitian terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus : 



Tujuan penelitian umum: Untuk mengetahui gambaran hasil pengaruh latihan 

menendang bola ke gawang terhadap peningkatan ketepatan shooting dalam 

permainan sepakbola pada siswa putra yang mengikuti  ekstrakurikuler di SDN -5 

Panarung  Palangka Raya. 

Tujuan penelitian khusus: Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh latihan 

menendang bola ke gawang terhadap peningkatan ketepatan shooting dalam 

permainan sepakbola pada siswa putra pada kegiatan ekstrakurikuler di SDN -5 

Panarung  Palangka Raya. 

F. Manfaat Penelitian   

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, masalah penelitian, dan 

tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka manfaat yang penulis harapkan dari 

hasil penelitian ini, adaah: 

1. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi dunia pendidikan, khususnya bidang 

pendidikan jasmani dan olahraga. 

2. Sebagai langkah awal bagi proses-proses penelitian selanjutnya. 

3. Sebagai pengalaman dan pengetahuan yang sangat berharga, khususnya bagi diri 

penulis, sehingga penulis mampu memahami dan mengaktualisasikan konsep 

dari suatu penelitian yang sebenarnya. 

Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi berbagai pihak terutama 

yang berhubungan dengan proses pendidikan dan pembinaan olahraga, khususnya 

pada cabang olahraga sepakbola. 


