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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

pembelajaran secara aktif didalam mengembangkan potensi dirinya. Salah 

satu pendidikan dasar yang diberikan adalah pendidikan  kebudayaan, yang 

didapat secara perorangan, berkelompok, dari lingkungan keluarga, dan 

secara manajemen (sekolah atau lembaga pendidikan). 

 

Pendidikan adalah upaya yang dikerjakan secara sadar oleh manusia untuk 

meningkatkan kualitas hidup manusia agar dapat bersaing dalam membangun 

taraf hidup diri sendiri, bangsa dan negara. Pendidikan sebagai suatu proses 

pembinaan manusia seumur hidup dengan kata lain dimulai dari sejak dini 

hingga akhir hayat. Pendidikan adalah semua kegiatan dan usaha dari 

generasi tua  untuk menggali pengetahuan, pengalaman dan kecakapan 

keterampilan kepada generasi muda baik disengaja maupun tidak disengaja. 

 

Pembangunan di bidang pendidikan merupakan bagian dari upaya 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya 

yaitu manusia yang beriman, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, 

keterampilan, kesehatan jasmani, rohani, kepribadian mantap, mandiri serta 
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bertanggung  jawab yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut dapat ditempuh melalui 

berbagai upaya yaitu melalui pendidikan formal maupun non formal. 

 

Di zaman Era globalisasi, penyelengara pendidikan yang demokratis dan 

akuntabel untuk meningkatkan kwalitas pendidikan nasional sehingga dapat 

bersaing dengan  negara-negara maju. Salah satu upaya untuk mewujudkan 

kwalitas pendidikan nasional tersebut dapat ditempuh melalui pendidkan 

jasmani. Pendidkan jasmani merupakan bagian intergal dari pendidikan 

secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran 

jasmani dan keterampilan psikis. Dalam pelaksaannya aktifitas jasmani 

dipakai sebagai wahana atau pengalaman belajar dan melalui pengalaman 

itulah pendidikan tumbuh dan berkembang untuk mencapai tujuan pendidikan 

nasional.  

 

Tujuan pendidikan nasional adalah memberikan makna tentang pendidikan 

jasmani, adapun makna pendidikan jasmani adalah pendidikan dari jasmani 

yang berbentuk suatu sistem atau program aktifitas jasmani yang intensive 

melibatkan otot - otot besar yang dirancang untuk merangsang  organ - organ 

tubuh agar sehat sebagai akibat dari aktivitas itu dapat diperoleh  pelakunya 

serta  memberikan pendidikan melalui jasmani  yang terbentuk dalam suatu 

program aktivitas jasmani yang medianya gerak tubuh dirancang untuk 

menghasilkan beragam pengalaman dan tujuan seperti: belajar, sosial, 

intelektual, keindahan dan kesehatan.  
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Dalam GBHN tidak dijumpai maksud atau makna dari pendidikan jasmani, 

tetapi yang ditemukan adalah lingkungan sekolah pendidikan jasmani dan 

olahraga perlu ditingkatkan. Di lingkungan sekolah selain pendidikan jasmani 

aktivitas olahraga perlu diprogramkan dan dilaksanakan. Interprestasi yang 

dapat dikemukakan adalah bahwa program pendidikan jasmani dilaksanakan 

sebagai kegiatan kurikuler dan extrakurikurel yang bertujuan meningkatkan 

kebugaran jasmani siswa.  

 

Pendidikan jasmani dan olahraga adalah suatu proses pendidikan seseorang 

sebagai perorangan maupun sebagai anggota masyarakat yang dilakukan 

secara sadar dan sistematik melalui kegiatan jasmani yang intensif dalam 

rangka memperoleh peningkatan kemampuan, keterampilan jasmani, 

pertumbuhan kecerdasan dan pembentukan watak, sedangkan pendapat lain 

mengatakan bahwa pendidikan jasmani dan olahraga adalah suatu tahap atau 

aspek dari proses pendidikan keseluruhan yang berkenaan dengan 

perkembangan serta  mengunakan kemampuan gerak individu yang dilakukan 

atas kemauan sendiri dan bermanfaat dan menimbulkan adanya reaksi atau 

respon yang terkait langsung dengan mental, sosial dan emosional. 

 

Meteri ajar pendidikan jasmani diklasifikasikan menjadi enam aspek yaitu : 

(1) permainan dan olahraga, ( 2 ) aktifitas pengembangan, (3) uji diri atau 

senam, (4) aktifitas ritmik, (5) aquatik  atau renang dan ( 6) aktifitas luar 

sekolah. Di  dalam tiap – tiap aspek materi ajar pendidikan jasmani tersebut 

harus diberikan kepada peserta didik, serta disesuaikan dengan jenjang 

pendidikan yang ditempuh. 
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Pada siswa SMA Global Madani, pelajaran pendidikan jasmani diberikan 

kepada siswa sesuai dengan kurikulum pendidikan jasmani yakni : senam, 

permainan bola kecil dan besar, renang, bulu tangkis, takraw, kesehatan 

tubuh, 4 sehat 5 sempurna serta atletik. Permainan bola besar biasanya 

diajarkan di semester satu atau ganjil, dimana hal ini termaksud pokok 

bahasan permainan dan olahraga bola besar. Diantara permainan bola besar 

tersebut terdapat materi antara lain sepak bola, bola voli dan bola basket. 

Dalam bahasan sepak bola biasanya  ditekankan pada penilaian antara lain 

kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotor (praktek). Dalam 

psikomotor anak harus mengetahui antara lain teknik dan taktik dalam 

bermain sepak bola.  

 

Sepak bola adalah permainan yang dimainkan oleh 2 buah regu yang masing-

masing regu terdiri dari 11 pemain. Dan seiring perkembangan ilmu 

pengetahuaan dan teknologi, sepak bola juga mengalami perubahan, hal itu 

terlihat pada peraturan pertandingan, perlengkapan lapangan kelengkapan 

permainan, dan perwasitan, dan lain-lain. Dalam permainan sepakbola 

terdapat pembagian kewajiban-kewajiban terhadap anggota regu. Pembagian 

ini dibedakan menjadi tiga kelompok besar yaitu kelompok pertama adalah 

kelompok pemain yang berkewajiban sebagai pertahanan atau belakang, 

kelompok kedua adalah kelompok pemain yang berkewajiban sebagai barisan 

penghubung atau tengah, dan kelompok ke tiga adalah kelompok pemain 

yang berkewajiban sebagai penyerang atau depan.  
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Tujuan dari permainan sepak bola adalah memasukkan bola sebanyak-

banyaknya ke gawang lawan dan berusaha menjaga gawang sendiri agar tidak 

kemasukan. Suatu regu dinyatakan menang apabila regu dapat memasukkan 

bola terbanyak ke gawang lawan, dan apabila sama maka dinyatakan seri atau 

draw. Permainan sepakbola akan terlihat menarik apabila pemainnya 

memiliki teknik yang baik, sehingga mutu permainan akan tercapai. 

Dari berbagai macam teknik dasar dalam sepakbola penulis tertarik untuk 

meneliti tendangan khususnya tendangan (shooting) ke gawang karena 

shooting adalah menembak bola kearah gawang artinya ini merupakan hasil 

akhir dalam mengkelola si kulit bundar..  

 

Berdasarkan pengamatan penulis para siswa SMA Global Madani masih 

kurang dalam hal teknik dasar terutama siswi putrinya. Meskipun guru 

memberikan penjelasan dan demontrasi gerakan yang benar, tetapi tidak 

semua siswa memiliki teknik dasar yang cukup bagus terutama dalam hal 

yang paling mendasar seperti shooting ke gawang yang tidak akurat dan 

kurang tenaga atau kurang keras meskipun ada juga yang memiliki tendangan 

yang keras dan akurat tetapi salah, sehingga masih mudah di tangkap penjaga 

gawang ataupun tidak sesuai dengan target tujuan tendangan.  

 

Kemampuan shooting ke gawang menggunakan kura-kura kaki bagian dalam 

antara lain power tungkai. Dalam tendangan ke gawang daya ledak digunakan 

untuk menghasilkan tendangan yang cepat, kuat, dan akurat. Seorang siswa 

yang hendak melakukan tendangan yang keras dan dan ingin menentukan 

arah yang akan dituju maka perlu memperhatikan aspek yang sangat penting 
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yaitu daya ledak otot tungkai. Disamping daya ledak otot tungkai dalam 

melakukan tendangan ke arah gawang tidak lepas dari pengaruh kelincahan. 

Kelincahan itu mempunyai karakteristik yaitu perubahan arah lari, perubahan 

posisi tubuh, dan perubahan arah bagian-bagian tubuh. Jadi kelincahan 

merupakan salah satu faktor pendukung yang dapat menentukan keberhasilan 

seseorang dalam melakukan kemampuan menggiring bola, sehingga dapat 

menshooting dengat tepat dan akurat. 

 

Berdasarkan latar belakang dari uraian di atas, maka peneliti bermaksud 

mengadakan penelitian yang berjudul ”Hubungan Power Tungkai Dan 

Kelincahan Terhadap Kecepatan Menendang Kearah Gawang ( Shooting) 

Pada Siswa Ekstrakurikuler Futsal SMA Global Madani Bandar Lampung, 

sehingga dapat mengetahui seberapa besar Hubungan Power Tungkai Dan 

Kelincahan Terhadap Kecepatan Menendang Kearah Gawang ( Shooting) 

Pada Siswa Ekstrakurikuler Futsal SMA Global Madani Bandar Lampung. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang di uraian, maka permasalah yang dapat 

diidentifikasi  adalah sebagai berikut : 

1. Rendahnya pengetahuan tentang teknik dasar pada permainan sepak bola 

Pada Siswa Ekstrakurikuler Futsal SMA Global Madani Bandar 

Lampung. 

2. Rendahnya keterampilan shooting  saat melakukan permainan sepak 

bola Pada Siswa Ekstrakurikuler Futsal SMA Global Madani Bandar 

Lampung. 
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3. Pada Siswa Ekstrakurikuler Futsal SMA Global Madani Bandar 

Lampung belum dapat melakukan shooting dengan kekuatan penuh 

sehingga menghasilkan yang dapat dibaca oleh penjaga gawang bahkan 

tidak masuk kegawang . 

 

C. Batasan Masalah 

 

Mengingat keterbatasan peneliti, tenaga dan waktu serta untuk menghindari 

penafsiran yang berbeda dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi 

permasalahan ini yaitu : ” Hubungan Power Tungkai Dan Kelincahan 

Terhadap Kecepatan Menendang Kearah Gawang ( Shooting) Pada Siswa 

Ekstrakurikuler Futsal SMA Global Madani Bandar Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, maka 

peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada hubungan yang signifikan antara power tungkai dengan 

Kecepatan Menendang Kearah Gawang ( Shooting) Pada Siswa 

Ekstrakurikuler Futsal SMA Global Madani Bandar Lampung ? 

2. Apakah ada hubungan yang signifikan antara kelincahan dengan 

Kecepatan Menendang Kearah Gawang ( Shooting) Pada Siswa 

Ekstrakurikuler Futsal SMA Global Madani Bandar Lampung ? 

 

 

 

 

 

 



8 
 

E. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi  masalah, rumusan masalah dan 

batasan masalah, maka peneliti dapat memberikan tujuan penelitian sebagai 

berikut :  

1. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara power tungkai 

dengan Kecepatan Menendang Kearah Gawang ( Shooting) Pada Siswa 

Ekstrakurikuler Futsal SMA Global madani Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara kelincahan dengan 

Kecepatan Menendang Kearah Gawang ( Shooting) Pada Siswa 

Ekstrakurikuler Futsal SMA Global Madani Bandar Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini penting untuk dilakukan dengan harapan dapat memberikan 

manfaat antara lain bagi : 

1. Bagi  Mahasiswa 

Sebagai salah satu pembelajaran untuk meningkatkan kecepatan 

menendang kearah gawang ( shooting)  dengan adanya unsur power 

tungkai dan kelincahan sehingga mengasilkan tendangan yang 

maxsimal.  

 

2. Bagi pelatih sepak bola maupun guru penjaskesrek 

  Sebagai bahan rujukan untuk melatih peningkatan kecepatan menendang 

kearah gawang ( shooting)  bagi atlet atau murid dalam kegiatan 

pembinaan prestasi yang dilaksanakan di klub atau di sekolah. 
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3. Bagi  Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 

  Sebagai  salah satu acuan dalam bahan pengkajian dan analisis ilmu 

biomekanika untuk diaplikasikan dalam praktik pembelajaran maupun 

pelatihan olahraga prestasi, khususnya olahraga permainan sepak bola 

baik disekolah maupun universitas. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

  

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah : 

1. Tempat penelitian dilaksanakan di SMA Global Madani Bandar 

Lampung. 

2. Objek penelitian yang diamati adalah power tungkai dan kelincahan 

terhadap Kecepatan Menendang Kearah Gawang (Shooting) 

3. Subjek penelitian yang diamati adalah siswa Ekstrakurikuler Futsal 

SMA Global Madani Bandar Lampung. 

 


