
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan jasmani merupakan bagian dari program pendidikan umum yang

memberi kontribusi, terutama melalui pengalaman gerak, terhadap pertumbuhan

dan perkembangan anak secara menyeluruh.

Pendidikan Jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem

pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek

kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan berfikir kritis, stabilitas emosional,

keterampilan sosial, penalaran dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani,

olahraga, dan kesehatan. .

Materi mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan meliputi: pengalaman

mempraktikan keterampilan gerak dasar permainan dan olahraga, aktivitas

pengembangan, uji diri/senam, aktivitas ritmis, akuatik (aktivitas air), dan

pendidikan luar kelas (out door) disajikan untuk membantu siswa agar memahami

mengapa manusia bergerak dan bagaimana cara melakukan gerakan secara aman,

efisien, dan efektif

Salah satu materi pembelajaran yang diajarkan pada siswa  adalah sepakbola.

Cabang olahraga sepakbola merupakan cabang olahraga yang paling favorit

diantara cabang olaraga yang ada, maka oleh sebab itu perlu dikelola secara

sistematis dengan menggunakan sumber daya manusia yang profesional serta
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didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan juga didukung oleh

lembaga-lembaga yang terkait.

Sepakbola dimainkan oleh dua kelompok pemain, tiap-tiap kelompok terdiri dari

sebelas orang, yang bertujuan mencetak gol ke gawang lawan sebanyak-

banyaknya. Kesebelasan dapat bermain dengan baik, jika setiap pemainnya

memiliki keterampilan yang dapat menunjang keberhasilan bermain sepakbola

seperti penguasaan gerak dasar. Namun dalam materi pelajaran sepakbola yang

diajarkan di sekolah, kemenangan bukanlah hal yang utama. Dalam proses

pembelajaran, siswa diajarkan untuk mampu menguasai berbagai macam gerak

dasar untuk bermain sepakbola serta untuk mengembangkan sikap disiplin dan

kerjasama.

Salah satu gerak dasar yang diajarkan untuk bermain sepakbola adalah gerak dasar

tendangan. Tendangan merupakan salah satu aspek penting dalam bermain

sepakbola yang digunakan untuk mengumpan dan mencetak gol. Tendangan

merupakan salah satu ketrampilan utama yang harus dikuasai dengan benar oleh

pemain sepakbola, karena dalam menendang bola seorang pemain harus benar-

benar ahli dalam penempatan guna menciptakan peluang dan mencetak gol.

Selain harus menguasai teknik dasar bermain sepakbola yang benar, pemain juga

harus mempunyai kondisi fisik yang baik. Gerak dasar tendangan akan dapat

diwujudkan bila didukung oleh kondisi fisik yang baik. Komponen kondisi fisik

yang diperlukan meliputi : kekuatan, daya tahan, daya ledak, kecepatan,

kelentukan, keseimbangan, koordinasi, kelincahan, ketepatan dan reaksi.

Komponen fisik utama dalam permainan sepakbola salah satunya adalah daya

ledak dan kekuatan otot tungkai. Daya ledak dan kekuatan otot tungkai yang baik
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sangat diperlukan untuk menguasai teknik dasar sepakbola seperti mengoper dan

menerima bola menggiring menendang  bola ke gawang, dalam bertahan dan menyerang.

Dapat disimpulkan bahwa daya ledak dan kekuatan otot tungkai sangat diperlukan

dalam olahraga sepakbola.

Berdasarkan hasil observasi penulis di SMK Muhammadiyah 1 Lampung Tengah,

masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam melakukan tendangan

seperti hasil tendangan yang lemah dan tidak maksimal serta arah bola yang tidak

akurat. Kebanyakan siswa apabila menendang jarak jauh sangat sulit dan tidak

mencapai sasaran karena lemahnya tendangan.

Adapun yang menjadi penyebab hal diatas diantaranya adalah  rendahnya kondisi

fisik siswa, terutama dari segi daya ledak dan kekuatan otot tungkai dalam

melakukan tendangan. Terlihat dari 32 siswa kelas XI hanya sekitar  8 siswa yang

mampu menendang dengan maksimal dan sisanya sebanyak 24 siswa tidak

mencapai sasaran karena lemahnya tendangan. Dibuktikan dalam permainan

sepakbola para siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 1 Terbanggi Besar saat

olahraga dalam melakukan umpan jauh maupun menendang ke gawang bola

sangat lemah dan tidak sampai ke sasaran sehingga mudah diantisipasi lawan.

Penulis mengidentifikasikan penyebab lemahnya tendangan siswa dalam bermain

sepakbola adalah kurangnya daya ledak dan kekuatan otot tungkai sehingga tidak

mampu melakukan teknik dasar tendangan dengan baik. Atas dasar inilah penulis

mengadakan penelitian dengan judul ”Hubungan antara Daya Ledak Dan

Kekuatan Otot Tungkai Dengan Hasil Tendangan Dalam Permainan Sepakbola

pada siswa putra kelas XI SMK Muhammadiyah 1 Terbanggi Besar Lampung

Tengah”.
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B. Identifikasi Masalah

Adapun dasar lain pengambilan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masih lemahnya hasil tendangan jarak jauh pada siswa putra kelas XI  SMK

Muhammadiyah 1 terbanggi Besar Lampung Tengah.

2. Belum diketahuinya kemampuan daya ledak otot tungkai siswa putra kelas XI

SMK Muhammadiyah 1 terbanggi Besar Lampung Tengah.

3. Belum di ketahuinya kemampuan kekuatan otot tungkai siswa putra kelas XI

SMK Muhammadiyah 1 terbanggi Besar Lampung Tengah.

4. Belum diketahuinya kemampuan kekuatan otot tungkai dan kemampuan daya

ledak otot tungkai terhadap hasil tendangan siswa kelas XI SMK

Muhammadiyah 1 terbanggi Besar Lampung Tengah.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas, maka penulis membatasi masalah dalam

penelitian ini hanya pada masalah  hubungan antara daya ledak dan kekuatan otot

tungkai dengan hasil tendangan pada siswa putra kelas XI SMK Muhammadiyah

1 Terbanggi Besar Lampung Tengah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dibahas pada

kajian sebelumnya, maka permasalahan penelitian yang akan dicari

pemecahannya dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ada hubungan yang signifikan antara daya ledak otot tungkai dengan

hasil tendangan pada siswa putra kelas XI SMK Muhammadiyah 1 Terbanggi

Besar.
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2. Apakah ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai dengan

hasil tendangan pada siswa putra kelas XI SMK Muhammadiyah 1 Terbanggi

Besar.

3. Apakah ada hubungan yang signifikan antara daya ledak dan kekuatan otot

tungkai secara bersama-sama dengan hasil tendangan pada siswa putra kelas XI

SMK Muhammadiyah 1 Terbanggi Besar.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang identifikasi permasalahan dan masalah

penelitian, maka tujuan pelaksanaan penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui hubungan antara daya ledak otot tungkai dengan hasil

tendangan pada siswa putra kelas XI SMK Muhammadiyah 1 Terbanggi Besar.

2. Untuk mengetahui hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan hasil

tendangan pada siswa putra kelas XI SMK Muhammadiyah 1 Terbanggi Besar.

3. Untuk mengetahui hubungan antara daya ledak dan kekuatan otot tungkai

secara bersama-sama dengan hasil tendangan pada siswa putra kelas XI SMK

Muhammadiyah 1  Terbanggi Besar.

F. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis.

Untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara daya ledak dan kekuatan

otot tungkai dengan hasil tendangan dalam bermain sepakbola.

2. Bagi Siswa.

Penelitian ini diharapkan memacu semangat siswa untuk terus berlatih

permainan sepakbola dan membuka pengetahuan siswa tentang hubungan
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antara daya ledak dan kekuatan otot tungkai dengan hasil tendangan dalam

bermain sepakbola.

3. Program Studi pendidikan Jasmani dan Kesehatan.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam upaya pengkajian

dalam pengembangan ilmu pembelajaran bola besar, khususnya Sepakbola.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup pelitian ini adalah:

1. Tempat Penelitian di lapangan Sepakbola SMK Muhammadiyah 1 Terbanggi

Besar Lampung Tengah.

2. Objek penelitian yang diamati adalah hubungan antara daya ledak dan

kekuatan otot tungkai dengan hasil tendangan dalam bermain sepakbola.

3. Subjek penelitian yang diamati adalah siswa putra kelas XI SMK

Muhammadiyah 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah.


