
 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Sekolah merupakan salah satu wadah yang berfungsi untuk mengembangkan 

dan meningkatkan pribadi anak yang beriman, cerdas, disiplin, terampil, 

bertanggung jawab serta sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu sekolah 

dijadikan sebagi salah satu lembaga pendidikan formal yang dalam 

penyelenggaraan pendidikanya dilakukan secara terorganisir, sistematis dan 

berkesinambungan dengan maksud agar tujuan pendidikan nasional itu 

sendiri dapat tercapai. 

Perkembangan pendidikan jasmani memberikan pengetahuan tentang gerak 

jasmani dalam berolahraga serta faktor kesehatan yang dapat 

mempengaruhiya dalam penguasaan keterampilan gerak. Pendidikan jasmani 

dimaksudkan untuk peningkatan kondisi fisik yang mencakup diantaranya, 

kecepatan, kelincahan, daya tahan, kekuatan dan kelentukan serta 

pembentukan sikap tubuh yang baik, yang meliputi anatomis, fisiologis, dan 

kesehatan. 

Proses pembelajaran pendidikan jasmani di SMP Dharma Pala Panjang 

Bandar Lampung tidak hanya dilakukan dalam kegiatan intrakuriler yang 

merupakan mata pelajaran wajib diikuti oleh para siswa, tetapi juga dilakukan 
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dalam kegiatan ekstrakurikuler yang tersusun secara sistematis dan terencana, 

kegiatan ekstrakurikuler adalah bagian dari pendidikan nonformal yang 

merupakan bentuk dari pengembangan kurikulum tingkat satuan pengajaran 

yang bertujuan sebagai pendukung pendidikan formal di sekolah. Tujuan 

dimasukanya pembelajaran jasmani dalam kegiatan ekstrakurikuler di SMP 

Dharma Pala Panjang Bandar Lampung tidak lain adalah untuk melatih dan 

mengembangkan pribadi dan kemampuan gerak berdasarkan tingkat 

perkembangan dan pertumbuhan anak serta mengembangkan prestasi siswa 

pada masing-masing cabang olahraga. Dari berbagi kegiatan ekstrakurikuler 

olahraga yang ada di SMP Dharma Pala Panjang Bandar Lampung, salah satu 

cabang olahraga yang harus dikuasai para siswa adalah cabang permainan 

sepakbola. Cabang permainan sepakbola di SMP Dharma Pala Panjang Badar 

Lampung merupakan salah satu cabang olahraga yang mendapatkan perhatian 

tinggi baik dari kepala sekolah, guru, serta para siswa itu sendiri, sehingga 

olahraga tersebut menjadi salah satu olahraga favorit, hal ini terlihat dari 

antusiasnya pihak sekolah dalam hal ini adalah kepala sekolah serta para guru 

yang mendukung kegiatan-kegiatan permainan sepakbola baik di dalam 

maupun diluar sekolah. 

 

Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga permainan yang banyak 

digemari masyarakat di Indonesia. Perkembangan prestasi sepakbola di 

Indonesia nampaknya masih kurang menggembirakan, dapat dilihat dari 

prestasi tim Nasional di dalam kejuaraan di tingkat Asia maupun Dunia. Pada 
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kejuaraan AFF 2011 tim Nasional hanya berada di posisi ke dua dan pada 

kejuaraan AFF 2013 tim Nasional tidak lolos grup.  

Sepakbola juga merupakan salah satu olahraga permainan yang sudah 

dimainkan sejak lama diberbagai Negara, meskipun menggunakan kata istilah 

yang berbeda. Semua permainan itu memiliki tujuan yang sama,yaitu 

permainan yang dimainkan oleh dua tim dan pemain dari tiap tim berusaha 

memainkan bola dan menjaga bola agar tidak direbut oleh tim lawan dan 

berusaha memasukan bola ke dalam jaring atau gawang lawan. 

 

Adapun teknik dasar permainan sepakbola yang perlu dikuasai oleh para 

pemain pada umumnya adalah: Passing atau mengoper bola, menggiring 

bola, menahan dan menghentikan bola, menyundul bola, melempar bola, 

merampas atau merebut bola. Passing merupakan teknik pertama yang 

digunakan dalam permainan sepak bola dan harus mempunyai kekuatan otot 

tungkai yang kuat agar bisa menentukan kuat tidaknya dan juga akurasi suatu 

Passing. oleh karena itu bagian otot tungkai dalam menendang bola 

dipergunakan untuk passing dan juga akurasi menendang bola. 

 

Kemampuan Passing dilakukan dengan menggunakan kaki, tetapi bagian 

tubuh lain juga bisa digunakan. Dengan teknik Passing yang baik kamu bisa 

menggerakan bola dengan cepat lagi sehingga dapat menciptakan ruang 

terbuka yang lebih besar dan berpeluang melakukan tendangan yang lebih 

banyak jika dapat melakukan passing dengan keterampilan dan ketetapan 

yang tinggi.  
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Seiring dengan pesatnya perkembangan sepak bola maka tuntutan terhadap 

suatu pemain yang bermutu sangat diperlukan sekali, untuk itu siswa dituntut 

untuk memiliki kondisi fisik yang komplek yang mendukung pencapaian 

prestasi yang diinginkan begitu pula di SMP Dharma Pala Panjang Bandar 

Lampung sendiri kondsi fisik sangat kurang, padahal telah dijelaskan bahwa 

kondisi fisik adalah segala – galanya untuk sebuah pertandingan, salah satu 

yaitu Kekuatan otot tungkai yang baik merupakan bagian dari kondisi fisik. 

Pada siswa ekstrakulikuler sepakbola SMP Dharma Pala Panjang Bandar 

Lampung sendiri untuk otot tungkai sendiri masih sangat kurang. 

Untuk menghasilkan kekuatan dengan baik tentunya diperlukan latihan fisik, 

yang dilatih tersebut meliputi kekuatan. Seperti banyak kita lihat orang yang 

memiliki otot yang besar, akan tetapi tidak mampu bergerak dengan cepat 

atau sebaliknya mampu bergerak dengan cepat, tetapi tidak mampu mengatasi 

beban dengan gerakan yang cepat. Hal ini menandakan bahwa kekuatan otot 

saja tidak cukup untuk menghasilkan passing yang baik. 

 

Sedangkan panjang tungkai seorang pemain berpengaruh pada kemampuan 

passing bola. Kaki yang panjang akan menguntungkan bagi siswa 

ekstrakulikuler sepakbola SMP Dharma Pala Panjang Bandar Lampung itu 

sendiri. Sebab dengan kaki yang panjang siswa akan memiliki tuas yang lebih 

panjang dalam passing bola, sehingga tenaga yang digunakan dalam 

menendang lebih besar. Kekuatan merupakan komponen yang sangat penting 

untuk meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan karena kekuatan otot 

merupakan daya penggerak setiap aktifitas fisik. Disamping itu kekuatan 
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memegang peranan penting melindungi siswa dari kemungkinan cedera. 

Dalam melakukan passing kekuatan otot tungkai mempunyai peranan yang 

sangat penting terhadap keberhasilan tumpuan. 

 

Lingkar paha juga merupakan unsur yang berpengaruh terhadap keberhasilan 

tendangan. karena jika seoarang atlet atau siswa mempunyai lingkar paha 

yang lebih besar, maka kemungkinan  atlet atau siswa pada saat melakukan 

tendangan akan terjadi sentuhan dari kedua paha sehingga menyulitkan pada 

saat menendang bola ke gawang. 

 

Dalam permainan sepak bola untuk bisa menghasilkan Akurasi Passing yang 

sangat baik di gunakan kaki bagian dalam, karena akan menghasilkan Akurasi 

Passing yang baik. Pada siswa ekstrakulikuler sepakbola SMP Dharma Pala 

Panjang Bandar Lampung, untuk melakukan Passing akurasi yang baik, 

masih sangat amat kurang padahal teknik akurasi Passing sangat penting 

dalam permainan sepakbola. Harapan untuk melakukan Akurasi Passing 

sangat bisa dilakukan dengan latihan yang rutin atau terus – menerus, untuk 

melakukan Akurasi Passing perlu juga kemampuan kekuatan otot tungkai 

panjang tungkai dan lingkar paha yang menunjang gerakan passing. 
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Menurut hasil pengamatan dan observasi pada siswa ekstrakuliler sepakbola 

SMP Dharma Pala Panjang Bandar Lampung, didasarkan data-data yang 

diperoleh siswa memliki berbagai bentuk postur tubuh yang berbeda dari 

siswa satu dengan siswa yang lainya. Dengan demikian kemampuan atau skil 

yang dimiliki dalam hal akurasi passing berbeda pula. Maka penulis 

bermaksud mengadakan penelitian tentang ”Hubungan Kekuatan Otot 

Tungkai Panjang Tungkai dan Lingkar Paha Terhadap Akurasi Passing 

Dalam Permainan Sepakbola Pada Siswa Ekstrakulikuler Sepakbola SMP 

Dharma Pala Panjang Bandar Lampung Tahun Ajaran  2014/2015“. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, yang dapat di identifikasikan 

sebagai berikut : 

1. Teknik akurasi passing bola, besar peranannya untuk mengoper bola ke 

teman dengan tepat. 

2. Masih terdapat siswa yang gagal ketika melakukan gerakan passing. 

3. Kekuatan otot tungkai merupakan unsur yang berpengaruh dengan hasil 

akurasi passing. 

4. Panjang tungkai merupakan unsur yang berpengaruh terhadap hasil 

akurasi passing. 

5. Lingkar paha merupakan unsur yang berpengaruh terhadap hasil akurasi 

passing. 
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C. Batasan Masalah 

Dari banyaknya masalah yang muncul, maka perlu diadakan pembatasan 

masalah, agar penelitian ini lebih mendalam pengkajiannya. Adapun 

pembatasan masalahnya yaitu: 

1. Unsur kekuatan otot tungkai yang berpengaruh dengan hasil akurasi 

passing dalam permainan sepakbola pada siswa ekstrakulikuler 

sepakbola SMP Dharma Pala Panjang Bandar Lampung tahun ajaran  

2014/2015. 

2. Panjang tungkai yang berpengaruh dengan hasil akurasi passing dalam 

permainan sepakbola pada siswa ekstrakulikuler sepakbola SMP Dharma 

Pala Panjang Bandar Lampung tahun ajaran  2014/2015. 

3. Lingkar paha yang berpengaruh dengan hasil akurasi passing dalam 

permainan sepakbola pada siswa ekstrakulikuler sepakbola SMP Dharma 

Pala Panjang Bandar Lampung tahun ajaran  2014/2015. 

4. Akurasi passing dalam permainan sepakbola pada siswa ekstrakulikuler 

sepakbola SMP Dharma Pala Panjang Bandar Lampung tahun ajaran  

2014/2015. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang 

dikemukakan, maka dirumuskan suatu masalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan kemampuan 

akurasi passing dalam permainan sepakbola pada siswa ekstrakulikuler 
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sepakbola SMP Dharma Pala Panjang Bandar Lampung tahun ajaran  

2014/2015? 

2. Apakah ada hubungan antara panjang tungkai dengan kemampuan 

akurasi passing dalam permainan sepakbola pada siswa ekstrakulikuler 

sepakbola SMP Dharma Pala Panjang Bandar Lampung tahun ajaran  

2014/2015? 

3. Apakah ada hubungan antara lingkar paha dengan kemampuan akurasi 

passing dalam permainan sepakbola pada siswa ekstrakulikuler 

sepakbola SMP Dharma Pala Panjang Bandar Lampung tahun ajaran  

2014/2015? 

4. Apakah ada hubungan antara kekuatan otot tungkai panjang tungkai dan 

lingkar paha dengan kemampuan akurasi passing dalam permainan 

sepakbola pada siswa ekstrakulikuler sepakbola SMP Dharma Pala 

Panjang Bandar Lampung tahun ajaran  2014/2015? 

 

E. Tujuan Penelitan 

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui hubungan kekuatan otot tungkai dengan hasil akurasi 

passing dalam permainan sepakbola pada siswa ekstrakulikuler 

sepakbola SMP Dharma Pala Panjang Bandar Lampung tahun ajaran  

2014/2015. 

2. Untuk mengetahui hubungan panjang tungkai dengan hasil akurasi 

passing dalam permainan sepakbola pada siswa ekstrakulikuler 
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sepakbola SMP Dharma Pala Panjang Bandar Lampung tahun ajaran  

2014/2015. 

3. Untuk mengetahui hubungan lingkar paha dengan kasil akurasi passing 

dalam permainan sepakbola pada siswa ekstrakulikuler sepakbola SMP 

Dharma Pala Panjang Bandar Lampung tahun ajaran  2014/2015. 

4.  Untuk mengetahui hubungan antara kekuatan otot tungkai panjang 

tungkai dan lingkar paha dengan hasil akurasi passing dalam permainan 

sepakbola pada siswa ekstrakulikuler sepakbola SMP Dharma Pala 

Panjang Bandar Lampung tahun ajaran  2014/2015. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini penulis berharap antara lain : 

 

1. Bagi Guru 

Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam bidang 

olahraga mengenai akurasi passing dan dapat membantu guru penjas 

dalam memberikan latihan unsur kondisi fisik yang tepat untuk 

melakukan gerakan passing pada waktu kegiatan pemanasan maupun 

kegiatan inti. 

2. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan agar siswa dapat meningkatkan kemampuan 

gerak dasar passing yang baik dan benar. 

3. Bagi Program Studi Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  menjadi  gambaran  dalam  upaya  

pengembangan  ilmu keolahragaan yang lebih luas, khususnya dalam 
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akurasi passing itu sendiri. Selain itu juga memberikan sumbangan 

pemikiran untuk kemajuan program studi pendidikan jasmani dan 

kesehatan. 


