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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usia menginjak remaja merupakan usia emas dalam rangkaian

pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Makin baik perhatian yang

diberikan orang tua kepada anak selama masa pertumbuhan maka makin

optimal pola perkembangan anak, baik secara fisik, mental, maupun

intelegensi. Perhatian yang diberikan orang tua kepada anak bersifat

universal, artinya seluruh aspek yang mendukung proses pertumbuhan dan

perkembangan anak harus mendapat perhatian secara adil. Rangkaian

perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan tersebut menjadi salah

satu aspek penting yang harus diperhatikan.

Pendidikan jasmani dapat memberikan ruang anak agar dapat

melakukan aktivitas gerak yang dapat meningkatkan kesegaran tubuhnya,

sehingga Pendidikan Jasmani dianggap sangat penting karena melalui

program yang direncanakan secara baik, anak-anak dapat dilibatkan dalam

aktivitas fisik dan intensitas yang cukup. Lewat pendidikan jasmani inilah

anak-anak akan menemukan saluran yang tepat untuk bergerak bebas dan

kembali meraih keceriaannya, sambil terangsang perkembangan yang bersifat

menyeluruh.

Pendidikan Jasmani yang berlangsung di SMP Negeri 3 Sleman

dilakukan seminggu satu kali dan durasi waktunya hanya 2x40 menit, hal itu

sudah sesuai dengan kurikulum yang ada. Secara fisiologi mampu memacu
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pertumbuhan badan maupun kesegaran fisik.

SMP Negeri 3 Sleman diadakan beberapa macam ekstrakurikuler.

Salah satunya ekstrakurikuler sepakbola,yang berjumlah 50 siswa. Peserta

ekstrakurikulernya terdiri dari kelas VII dan VIII yang berumur 13-15 tahun

yang secara fisiologis masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan.

Disamping untuk menyalurkan bakat serta hobi siswa, ekstrakurikuler

sepakbola secara langsung juga dapat sangat membantu pertumbuhan dan

perkembangan mental maupun fisik siswa itu sendiri.

SMP Negeri 3 Sleman terletak di Jalan Magelang Km. 10,5.

Keadaannya yang sangat strategis dan juga keadaan lingkungan sekitar yang

mendukung proses pembelajaran yang berlangsung, khususnya untuk

Pendidikan Jasmani karena fasilitas yang tersedia sangat memadahi. Di

samping itu juga dekat dengan 2 lapangan sepakbola yaitu Lapangan

Denggung dan Lapangan Tridadi, maka dari hal tersebut ekstrakurikuler

sepakbola paling diminati oleh peserta didik di SMP Negeri 3 Sleman.

Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang digemari dari

berbagai kalangan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa sayang

menyukai olahraga sepakbola. Sepakbola merupakan permainan beregu yang

dimainkan oleh dua kelompok terdiri dari sebelas pemain, oleh karena itu

kelompok tersebut disebut kesebelasan. Tujuan dari masing-masing regu

adalah memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak mungkin dan

mengantisipasi agar lawan tidak memasukkan bola ke gawang kita sehingga

gawang terhindar dari kebobolan (Sardjono,1979: 103).



3

Kualitas kesegaran jasmani sangat perlu dimiliki oleh setiap pemain

sepakbola dalam setiap mengikuti latihan maupun pertandingan. Jika pemain

mempunyai kesegaran jasmani yang baik maka tidak akan mengalami

kelelahan yang berarti saat mengikuti latihan maupun pertandingan.

Kesegaran jasmani adalah kemampuan dan kesanggupan tubuh seseorang

untuk melakukan penyesuaian (adaptasi) terhadap pembebanan fisik yang

diberikan kepadanya (dari kerja dan tugas yang dilakukan sehari-hari) secara

efektif dan efisien tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan (Muhajir,

2007: 57).

Permainan sepakbola dimainkan oleh dua tim yang setiap tim terdiri

dari 11 pemain. Dari 11 pemain tersebut dibagi menjadi beberapa posisi

utama yang memiliki tugas masing-masing. Posisi tersebut adalah pemain

belakang, pemain tengah, pemain depan dan penjaga gawang (Agus Salim,

2008: 38). Hal ini dikarenakan format kesebelasan dari masing-masing tim

terdiri dari pemain bertahan, pemain tengah, dan pemain penyerang. Setiap

posisi pemain memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda. Sehingga dapat

dikatakan bahwa pembagian posisi pemain dalam sepakbola dibagi menjadi

tiga kelompok besar yaitu pemain belakang atau pemain bertahan (defender),

pemain tengah (midfielder), dan pemain depan atau pemain penyerang

(striker).

Permainan sepakbola, penyerang merupakan posisi yang paling dekat

dengan gawang lawan. Tugas utama seorang penyerang adalah mencetak gol

ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. Sehingga pemain depan harus
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memiliki kemampuan menggiring bola yang diatas rata-rata, mempunyai

kecepatan lari yang cepat, memiliki akurasi tendangan yang akurat. Pemain

depan untuk bisa melakukan hal tersebut juga harus didukung kemampuan

fisik yang memadahi dan kesegaran jasmani yang baik pula. Sedangkan untuk

tugas pemain belakang adalah menghentikan serangan-serangan yang

dibangun oleh tim lawan baik itu memotong operan-operan yang ada di

daerah yang dijaga, merebut bola dari penguasaan pemain penyerang lawan,

bahkan apabila penyerang tim lawan dinilai sangat berbahaya seorang pemain

belakan pun perlu menguntit atau mengawal secara khusus pemain tersebut.

Oleh sebab itu pula seorang pemain belakang juga harus mempunyai

kesegaran jasmani yang baik agar bisa mencegah upaya-upaya yang

dilakukan oleh penyerang tim lawan untuk mencetak gol.

Sepakbola modern seperti saat ini, kesegaran jasmani yang baik

sangatlah penting dimiliki oleh setiap pemain, tidak hanya pemain, pemain

depan maupun pemain belakang saja. Kadang seorang pemain bertahan

kadang ikut membatu untuk menyerang, begitu pula pemain depan juga

sewaktu-waktu turun membantu pertahanan dalam situasi tertentu. Oleh

karena itu, kesegaran jasmani yang baik perlu dimiliki oleh semua pemain

guna mempertahankan peforma bermain yang bagus selam 90 menit untuk

mendapatkan sebuah kemenangan, salah satunya contohnya adalah

ekstrakurikuler sepakbola di SMP Negeri 3 Sleman yang melakukan program

latihan sebanyak dua kali seminggu. Pada hari Selasa dan Jum’at jam 15.00

yang bertempat di lapangan sepakbola Denggung. Tim ekstrakurikuler
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sepakbola SMP Negeri 3 Sleman merupakan salah satu peserta Liga Pelajar

Indonesia (LPI) tahun 2012 dan berhasil menjadi juara satu se-kabupaten

Sleman.

Ekstrakurikuler sepakbola SMP Negeri 3 Sleman merupakan wadah

guna mengembangkan bakat siswa yang mempunyai potensi dalam bidang

sepakbola. Ekstrakurikuler sepakbola sendiri merupakan salah satu cabang

olahraga yang sangat populer dan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini

juga paling banyak diantara ekstrakurikuler yang lainnya. Namun dalam

latihan terdapat suatu masalah yaitu kurang aktifnya pemain yang berposisi

penyerang daripada yang bertahan. Hal ini dikarenakan pemain yang

berposisi penyerang tidak ikut membantu bertahan saat timnya mendapat

tekanan, sedangkan pemain yang bertahan selain menjaga pertahanan tim

agar tidak terjadi gol aktif ikut membantu serangan.

Berdasarkan keterangan tersebut dimungkinkan tingkat kesegaran

jasmani posisi berbeda-beda. Namun demikian untuk mengetahui tingkat

kesegaran jasmani siswa perlu diuji kebenarannya melalui penelitian. Oleh

karena itu, peneliti ingin membuktikan apakah asumsi peneliti itu benar,

sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul

“perbedaan kesegaran jassmani peserta antara pemain depan dengan pemain

belakang pada siswa yang mengikuti ekstrakurikuler sepakbola di SMP N 3

Sleman”.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi

masalah sebagai berikut:

1. Jumlah siswa peserta ekstrakulikuler yang mencapai 50 orang membuat

ekstrakurikuler kurang kondusif dan porsi latihan kurang merata.

2. Perbedaan peran setiap posisi mempengaruhi kesegaran jasmani pemain

tersebut.

3. Belum pernah ada pentelitian mengenai perbedaan kesegaran jasmani

siswa yang mengikuti ekstrakurikuler sepakbola di SMP N 3 Sleman.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang

telah disebutkan di atas serta terbatasnya waktu dan keterbatasan-keterbatasan

yang lain, maka peneliti hanya akan mengkaji dan mengetahui apakah

terdapat perbedaan kesegaran jasmani antara pemain depan dan belakang di

ekstrakurikuler sepakbola SMP N 3 Sleman.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan batasan masalah di atas dapat di tarik rumusan masalah

sebagai berikut: “Apakah ada Perbedaan Tingkat Kesegaran Jasmani antara

Pemain Depan dengan Pemain Belakang pada Siswa yang Mengikuti

Ekstrakurikuler Sepakbola di SMP N 3 Sleman?”
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E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat kesegaran

jasmani kesegaran jasmani antara pemain depan dengan pemain belakang

peserta ektrakurikuler sepak bola di SMP N 3 Sleman?

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teori

a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang

kesegaran jasmani.

b. Memberikan suatu sumbangan pemikiran bahwa kesegaran jasmani

pemain depan tidak jauh lebih baik dengan pemain belakang

2. Secara Praktis

a. Bagi guru Pendidikan Jasmnai, sebagai data untuk melakukan

evaluasi terhadap program yang telah dilakukan sekaligus untuk

menentukan program tambahan yang akan diberikan.

b. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan

masukan dan pertimbangan dalam menentukan program-program

tambahan pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan.

c. Bagi orang tua siswa, hasil penelitian dapat digunakan sebagai

pendorong orang tua untuk lebih mendukung anaknya melakukan

kegiatan olahraga, menjaga/meningkatkan kesegaran jasmani, serta


