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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

  

Permainan sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat 

populer di dunia. Bahkan permainan sepakbola adalah salah satu cabang 

olahraga yang digemari oleh kalangan masyarakat di Indonesia. 

Permainan sepakbola berkembang pesat di Indonesia. Namun 

perkembangan prestasi di Indonesia kurang memuaskan. Berbagai 

strategi dan upaya pembinaan ditempuh untuk meningkatkan prestasi 

sepakbola di Indonesia diantaranya melalui pembinaan bakat. Pembinaan 

prestasi yang dididik sejak anak-anak diharapkan mampu memunculkan 

bibit-bibit pemain sepakbola yang dapat dibina untuk menjadi pemain 

profesional.  

 
Maraknya sekolah sepakbola di berbagai daerah merupakan wahana 

untuk membina dan melatih anak-anak yang memiliki bakat bermain 

sepakbola. Pembinaan dan pelatihan yang dilakukan sejak usia dini 

merupakan suatu usaha untuk mencetak pemain-pemain sepakbola yang 

terampil dan diharapkan kedepannya menjadi pemain sepakbola yang 

berprestasi. Furqon (2003: 3) menyatakan, “Dalam olahraga prestasi, 

pemassalan harus dimulai pada usia dini”. 
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Dalam proses pembinaan prestasi, seorang pelatih di tuntut untuk dapat 

membimbing dan melatih pemainnya agar dapat menguasai keterampilan 

yang di perlukan sehingga dapat mencapai prestasi yang setinggi 

mungkin. Tidak hanya pelatih, peran seorang pemain juga sangat 

penting, seorang pemain dituntut memiliki penguasaan teknik dasar yang 

baik. Hal tersebut syarat utama untuk menjadi seorang pemain yang 

bermutu dan memiliki keterampilan yang tinggi dalam permainan 

sepakbola. 

 
Kemampuan seorang pemain sepakbola menguasai teknik dasar bermain 

sepakbola dapat mendukung penampilannya dalam bermain sepakbola 

baik secara individu maupun secara kolektif.  

 
Unsur teknik merupakan unsur utama dan menjadi kelengkapan yang 

fundamental. Sering kali pemain malakukan kesalahan yang mendasar 

pada saat bermain sepakbola dikarnakan mudahnya kehilangan bola, itu 

disebabkan umpan salah, lepas saat kontrol bola, atau sundulan yang 

melenceng. Oleh sebab itu teknik-teknik dasar harus dimatangkan sejak 

usia dini. Pada saat pembinaan usia dini perlu ditekankan teknik-teknik 

dasar dalam bermain sepakbola antara lain menendang bola, menyundul 

bola, mengontrol bola, menggiring bola dan sebagainya. 

 
Kemampuan menyundul bola merupakan salah satu unsur teknik dasar 

yang penting dalam permainan sepakbola. Kemampuan menyundul bola 

akan ikut berperan untuk memperoleh kemenangan dalam suatu 

pertandingan. Berdasarkan fungsi dan tujuannya, menyundul bola 

berfungsi sebagai operan untuk menghubungkan pemain satu dengan 
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pemain lainnya dalam satu tim, mengontrol bola, membuang bola saat 

dalam keadaan terdesak dan untuk  mencetak gol kegawang lawan. 

Pentingnya peranan menyundul bola dalam sepakbola, maka menyundul 

bola harus diajarkan pada tahap awal pada saat berlatih sepakbola.  

 
Prinsip-prinsip teknik menyundul bola adalah gerakan pada saat lari 

menjemput arah datangnya bola kemudian melompat, pandangan mata 

tertuju ke arah bola, otot-otot leher dikuatkan, dikeraskan dan difleksasi 

dagu ditarik merapat pada leher, untuk menyundul bola digunakan dahi 

yaitu daerah kepala di atas  kening di bawah rambut kepala, badan ditarik 

ke belakang melengkung pada daerah pinggang, kemudian dengan 

gerakan seluruh tubuh yaitu kekuatan otot perut, badan diayunkan dan 

dihentakkan ke depan sehingga dahi dapat mengenai bola, pada waktu 

menyundul bola mata tetap terbuka dan tidak boleh dipejamkan, dan 

selalu mengikuti arah datangnya bola dan mengikuti kemana bola 

diarahkan.  

 
Gerakan yang dihasilkan atas power otot tungkai, kekuatan otot perut dan 

kelentukan mempunyai arti yang sangat besar bagi pemain karena 

mereka akan dapat melakukan gerakan menyundul bola dengan baik. 

 
Lompatan adalah salah satu teknik olahraga yang cukup banyak 

digunakan. Teknik melompat sangat sering digunakan dalam permainan 

bolavoli, bolabasket, sepakbola, bulutangkis dan lain sebagainya. Dalam 

sepakbola gerakan menyundul bola dibutuhkan lompatan yang tinggi 

terhadap pencapaian bola yang melambung tinggi. 
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Otot perut merupakan otot batang badan. Yang mana otot perut 

merupakan otot penegak badan selain otot punggung. Sebagai otot 

penegak badan, otot perut memiliki arti penting dalam sikap dan gerak. 

Dalam sepakbola gerakan menyundul bola sangat membutuhkan 

kekuatan otot perut dimana otot perut tersebut membantu gerakan badan 

pada saat perkenaan bola diudara. 

 
Kelentukan atau flexibility sering diartikan sebagai kemampuan 

seseorang untuk menggerakan tubuh atau bagian – bagian dalam satu 

ruang gerak yang seluas mungkin tanpa mengalami cedera pada 

persendian dan otot sekitar persendian. Oleh karena kelentukan ini 

berpangkal pada luas gerak bagian tubuh disekitar persendian tertentu, 

maka kebutuhan akan taraf kelentukan ini akan  berbeda – beda pada tiap 

cabang olahraga.  

 
Dari beberapa masalah yang ada dan berdasarkan hasil pengamatan pada 

saat observasi, kemampuan pada saat menyundul bola pada pemain/siswa 

berbeda – beda, hasil sundulan bolapun berbeda – beda, ada hasil 

sundulan yang kuat dan ada juga hasil sundulan yang lemah. 

 
Dari penjelasan diatas peneliti menduga, dengan adanya kontribusi power 

otot tungkai, kekuatan otot perut dan kelentukan diharapkan kemampuan 

pemain dalam menyundul bola mendapatkan hasil yang baik. Apalagi 

seseorang yang memiliki lompatan yang tinggi, kekuatan otot perut yang 

baik, kelentukan yang baik maka dalam menyundul bola bisa 

memperoleh hasil yang baik. Hal ini akan lebih mendukung dalam 

kemampuan menyundul bola. Dari rangkaian uraian di atas penulis 
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tertarik untuk meneliti apakah benar faktor power otot tungkai, kekuatan 

otot perut dan kelentukan berkontribusi terhadap hasil menyundul bola 

pada siswa sekolah sepakbola River Natar. Lalu seberapa besar 

kontribusi yang diberikan power otot tungkai, kekuatan otot perut dan 

kelentukan terhadap hasil menyundul bola?  Mengingat di sekolah 

sepakbola River Natar belum pernah diadakan penelitian mengenai 

kontribusi power otot tungkai, kekuatan otot perut dan kelentukan 

terhadap hasil menyundul bola, maka hal ini lebih menambah 

ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian  di sekolah sepakbola 

River Natar.  

 

B. Identifikasi Masalah 

 
Latar belakang masalah yang telah dikemukakan mengarah pada 

pemikiran adanya berbagai masalah. Dari berbagai masalah yang muncul 

dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Masih banyak para siswa sekolah sepakbola yang takut dan ragu-ragu 

ketika akan menyundul bola. 

2. Pemberian latihan kondisi fisik saat pemanasan yang kurang tepat 

mempengaruhi keberhasilan menyundul bola. 

3. Kurangnya pemahaman yang dimiliki pelatih tentang fungsi masing-

masing unsur-unsur kondisi fisik yang menunjang keberhasilan 

gerakan menyundul bola. 
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4. Unsur kondisi fisik seperti power otot tungkai, kekuatan otot perut dan 

kelentukan siswa sekolah sepakbola yang lemah sehingga 

mempengaruhi kecepatan dan jarak bola jatuh. 

 

C.   Batasan Masalah 

 
Dari banyaknya masalah yang muncul, maka perlu diadakan pembatasan 

masalah, agar penelitian ini lebih mendalam pengkajiannya. Adapun 

pembatasan masalahnya yaitu: 

1. Power otot tungkai yang berkontribusi terhadap kemampuan hasil 

menyundul bola pada siswa sekolah sepakbola River Natar. 

2. Kekuatan otot perut yang berkontribusi terhadap kemampuan hasil 

menyundul bola pada siswa sekolah sepakbola River Natar. 

3. Kelentukan yang berkontribusi terhadap kemampuan hasil menyundul 

bola pada siswa sekolah sepakbola River Natar. 

 

 
D.  Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan 

pembatasan masalah yang di kemukakan, maka dirumuskan suatu 

masalah sebagai berikut : 

1. Seberapa besar kontribusi power otot tungkai terhadap kemampuan 

hasil menyundul bola pada siswa sekolah sepakbola River Natar. 

2. Seberapa besar kontribusi kekuatan otot perut terhadap kemampuan 

hasil menyundul bola pada siswa sekolah sepakbola River Natar. 
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3. Seberapa besar kontribusi kelentukan terhadap kemampuan hasil 

menyundul bola pada siswa sekolah sepakbola River Natar. 

 

E.  Tujuan Penelitian 

 
Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dan memberikan informasi tentang: 

1. Besarnya kontribusi power otot tungkai terhadap kemampuan hasil 

menyundul bola pada siswa sekolah sepakbola River Natar. 

2. Besarnya kontribusi kekuatan otot perut terhadap kemampuan hasil 

menyundul bola pada siswa sekolah sepakbola River Natar. 

3. Besarnya kontribusi kelentukan terhadap kemampuan hasil 

menyundul bola pada siswa sekolah sepakbola River Natar. 

4. Besarnya kontribusi power otot tungkai, kekuatan otot perut dan 

kelentukan terhadap kemampuan hasil menyundul bola pada siswa 

sekolah sepakbola River Natar. 

 

F.   Manfaat Penelitian 

  
 Penelitian ini penting untuk dilakukan dengan harapan dapat memberikan 

manfaat bagi : 

1. Penulis  

Penulis dapat mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan menyundul bola dalam permainan 

sepakbola dan sebagai salah satu sarana untuk menambah ilmu 
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pengetahuan dalam perkembangan permainan sepakbola pada 

kemampuan menyundul bola khususnya. 

2. Atlet/Siswa 

Penelitian ini diharapkan agar atlet/siswa lebih meningkatkan prestasi 

sepakbola khususnya agar lebih mengetahui berbagai komponen 

kondisi fisik yang bermanfaat untuk menunjang penampilan dalam 

menyundul bola.  

3. Pelatih 

Sebagai salah satu metode dalam melatih pemain khususnya dalam hal 

kemampuan menyundul bola.  

4. Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi  

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam 

pengembangan ilmu keolahragaan, khususnya untuk kemampuan 

menyundul bola dalam permainan sepakbola. Selain itu juga 

memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan program studi 

pendidikan jasmani dan kesehatan.  

5. Peneliti lain 

Penelitian ini diharapkan agar peneliti yang lain hendaklah lebih 

meneliti secara mendalam mengenai sepakbola khususnya 

kemampuan menyundul bola yang belum terjangkau dalam penelitian.  

 


