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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini olahraga menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat, jika diamati 

kegiatan-kegiatan olahraga yang ada di lingkungan masyarakat sekarang ini, 

telah cukup tumbuh dan berkembang. Hal ini ditandai dengan kegiatan 

olahraga dapat dilakukan dimana saja atau di tempat yang mudah dijangkau 

dari jalan atau lapangan yang cukup memadai untuk berolahraga. Olahraga 

dapat dilakukan melalui kegiatan permainan, karena kegiatan tersebut 

memberikan kesenangan. Adapun jenis permainan yang dilakukan oleh anak 

cukup beragam, baik bersifat perorangan, pasangan, dan kelompok, selain itu 

permainan juga dapat divariasikan dengan menggunakan alat maupun 

permainan yang tidak menggunakan alat. 

Kegiatan olahraga permainan di sekolah yang diberikan oleh guru-guru 

bidang studi pendidikan jasmani akan banyak membantu pertumbuhan dan 

perkembangan anak secara menyeluruh. Artinya kegiatan olahraga permainan 

dapat memberikan dampak positif terhadap unsur-unsur jasmaniah, kejiwaan 

dan sosial. Salah satu olahraga yang diberikan oleh guru pendidikan jasmani 

adalah olahraga permainan sepakbola 

Sepakbola merupakan jenis permainan yang paling populer di dunia, termasuk 

di Indonesia. Sepakbola adalah olahraga menggunakan bola yang dimainkan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Olahraga
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oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 (sebelas) orang. 

Kapan pertama kali permainan ini muncul belum dapat diketahui dengan pasti. 

Namun, diperkirakan sepakbola muncul jauh sebelum tahun Masehi. 

Permainan ini tidak mengenal batasan usia atau pun status sosial tertentu. Oleh 

karena itu, permainan ini cepat sekali berkembang di seluruh dunia. Sebelum 

tahun 1863, permainan sepakbola dimainkan menurut konvensi di daerah 

sepakbola itu dimainkan. Pada masa kekaisaran Huang Ti di Cina, permainan 

sepakbola disebut Tsu Chiu. Permainan ini dilakukan untuk melatih fisik para 

prajurit perang Cina. Selain itu, sepakbola juga digunakan sebagai pengisi 

waktu untuk upacara khusus, misalnya ulang tahun kaisar. Pada tahun 1885, 

permainan sepakbola di Eropa terutama di Inggris mulai dianggap sebagai 

sebuah industri bisnis dan untuk mengangkat status sosial. 

Sepakbola di Indonesia merupakan olahraga yang sangat merakyat dan 

dikenalkan pertama kali oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Pada awalnya, 

masyarakat Indonesia melihat orang-orang Belanda bermain bola, lalu mereka 

mulai mengikutinya. 

Prestasi sepakbola tidak didapat secara instan, perlu proses panjang untuk 

menciptakan sebuah prestasi. Salah satu pendukung terciptanya jalan menuju 

prestasi adalah kompetisi sepakbola yang baik, dan hal pertama yang perlu 

diperhatikan dalam kompetisi adalah pembinaan. Salah satunya pembinaan 

pemain sejak dini. Tanpa pembibitan yang tersistem dengan baik maka tahap 

pencapaian prestasi tidak akan tercapai dengan baik. Sistem pembibitan yang 

baik adalah sistem pembibitan yang mampu memberikan pondasi yang kuat 

untuk menuju ketahap selanjutnya yaitu spesialisasi yang selanjutnya secara 
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berkelanjutan dibina menjadi prestasi tingkat tinggi. 

Dalam sepakbola pencapaian prestasi puncak dapat diraih bila pembinaan atlet 

melalui tahapan tingkat pemula sampai atlet berprestasi atau dari tahap usia 

dini sampai tahap usia dewasa. Pembinaan sepakbola usia dini atau usia muda 

mengharuskan para pelatih, guru penjas atau pembina olahraga sepakbola 

memperhatikan secara cermat dan teliti dalam memberikan bimbingan kepada 

para siswa atau atletnya. Oleh karena itu, pelatih, guru penjas atau pembina 

olahraga sepakbola harus memahami karakteristik siswa atau atletnya sesuai 

tingkat usianya. 

Untuk memperoleh prestasi yang baik dalam permainan sepakbola tentu saja 

harus didukung oleh penguasaan teknik dasar sepakbola. Dalam rangka usaha 

untuk meningkatkan prestasi maksimal pada cabang olahraga yang ditekuni, 

seorang atlet perlu sekali memperhatikan faktor-faktor penentunya. Faktor-

faktor penentu dapat disebutkan ada tiga faktor penting yaitu : kondisi fisik 

atau tingkat kesegaran jasmani,  ketepatan teknik atau ketrampilan yang 

dimiliki, dan  masalah-masalah lingkungan.  

Teknik dasar yang perlu dimiliki pemain sepakbola adalah menendang 

(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 sepak bola adalah menendang (passing dan shooting), 

menendang (passing dan shooting) merupakan salah satu usaha memindahkan 

bola dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kaki atau bagian 

kaki, seorang pemain sepak bola yang tidak dapat menguasai teknik 
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menendang bola dengan benar, maka tidak mungkin menjadi pemain 

sepakbola yang andal dan baik. 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. 

Dari beberapa teknik dasar tersebut, salah satu teknik dasar yang harus 

dikuasai oleh pemain sepakbola antara lain menendang bola. Menendang bola 

merupakan suatu usaha untuk memindahkan bola dari suatu tempat ke tempat 

lain dengan menggunakan kaki. Berdasarkan fungsinya, menendang bola 

dapat digunakan sebagai cara memberikan (mengoper) bola kepada teman 

dalam berbagai jarak dan menembak bola ke arah gawang. Tendangan 

(kicking) dalam permainan sepakbola identik digunakan untuk menembak 

bola ke gawang (shooting at the goal). 

Teknik menendang (shooting) karena salah satu unsur dalam permainan ini 

adalah ketepatan dalam melakukan tendangan, karena semakin tepat dalam 

melakukan tendangan maka peluang untuk menciptakan gol akan semakin 

besar.  

Seperti terlihat  pada ekstrakulikuler sepakbola di SD Negeri Way Panas 

tingkat ketepatan menendang bola pada siswa yang mengikuti ekstrekulikuler 

sepakbola masih kurang. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya 

pengetahuan siswa tentang teknik-teknik dasar sepakbola dan model latihan 

yang di gunakan guna menunjang tingkat ketepatan menendang bola ke arah 
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gawang masih kurang efektif dan kurang sesuai dengan karakteristik siswa 

SD, dan juga apakah penggunaan ukuran bola berpengaruh terhadap tingkat 

ketepatan menendang bola ke arah gawang. Sehinggga memungkinkan 

berpengaruh terhadap hasil ketepatan menendang bola pada siswa. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan model latihan dengan menggunakan bola 

ukuran 4 dan 5 yang diharapkan dapat  meningkatkan ketepatan menendang 

bola ke arah gawang. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui Perbandingan 

Latihan Dengan Menggunakan bola Ukuran 4 dan 5 Terhadap Ketepatan 

Menendang Bola Ke Arah Gawang Pada Ekstrakulikuler Sepakbola SD 

Negeri Way Panas Tahun Ajaran 2013/2014. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan maka dapat 

diidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Masih kurangnya tingkat akurasi menendang bola ke arah gawang pada 

siswa ekstrakulikuler sepakbola SD Negeri Way Panas. 

2. Masih rendahnya pengetahuan siswa tentang teknik dasar sepakbola. 

3. Belum diketahuinya pengaruh penggunaan bola ukuran 4 dan 5 terhadap 

tingkat ketepatan menendang bola ke arah gawang. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, maka dalam penelitian 

ini peneliti hanya membatasi masalah pada “Perbandingan Latihan Dengan 

Menggunakan Bola Ukuran 4 dan 5 Terhadap Ketepatan Menendang Bola Ke 
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Arah Gawang Pada Ekstrakulikuler Sepakbola SD Negeri Way Panas Tahun 

Ajaran 2013/2014” 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Penelitian dalam bidang pendidikan jasmani masih perlu banyak dilakukan 

untuk mencari dan menggali aspek-aspek yang bermanfaat dari pendidikan 

jasmani tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh latihan dengan menggunakan bola ukuran 4 terhadap 

tingkat ketepatan menendang bola ke arah gawang? 

2. Adakah pengaruh latihan dengan menggunakan bola ukuran 5 terhadap 

ketepatan menendang bola ke arah gawang? 

3. Manakah yang lebih efektif antara latihan dengan menggunakan bola 

ukuran 4 dan bola ukuran 5  terhadap ketepatan menendang bola ke arah 

gawang pada siswa yang mengkuti ekstrakulikuler sepakbola SD Negeri 

Way Panas ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan hasil penelitian yang akan dicapai, maka tujuan 

pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh latihan dengan menggunakan bola ukuran 4 

terhadap tingkat ketepatan menendang bola ke arah gawang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh latihan dengan menggunakan bola ukuran 5 

terhadap tingkat ketepatan menendang bola ke arah gawang. 
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3. Untuk mengetahui manakah yang lebih efektif antara latihan dengan 

menggunakan bola ukuran 4 dengan latihan dengan menggunakan bola 

ukuran 5 terhadap tingkat ketepatan menendang bola ke arah gawang. 

 

1.6 Manfaaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi seluruh pihak baik secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu wawasan dan 

berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang sepakbola untuk 

usia dini dan dapat membantu peneliti lain yang berkaitan dengan 

sepakbola. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas 

Lampung. 

Menambah referensi kepustakaan khususnya di bidang sepakbola, 

mengingat masih sedikitnya referensi tentang pengembangan latihan 

sepak bola usia dini di perpustakaan Program Studi Pendidikan 

Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Lampung. 

b. Diri sendiri 

Menambah wawasan dan pengalaman belajar tentang pengembangan 

latihan sepakbola terutama pada usia dini, dan juga sebagai upaya 

menerapkan teori keilmuan yang diperoleh selama mengikuti 
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pendidikan di Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan 

Rekreasi Universitas Lampung. 

 

1.7 Ruang Lingkup Penelitian 

1. Obyek Penelitian : Untuk mengetahui perbandingan latihan dengan 

menggunakan bola ukuran 4 dan bola ukuran 5 terhadap tingkat 

ketepatan menendang bola ke arah gawang . 

2. Subyek penelitian : Siswa yang mengikuti ekstrakulikuler sepakbola 

SD Negeri Way Panas 

3. Tempat  : SD Negeri Way Panas 

 

 

 

 

 

 


