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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Futsal dipopulerkan di Montevideo, Uruguay pada tahun 1930 oleh 

Juan Carlos Ceriani. Keunikan futsal mendapat perhatian seluruh dunia 

Amerika Selatan, terutamanya di Brazil. Keunikan yang ada pada 

permainan ini dapat dilihat dengan gaya pemain terkenal dunia dengan 

kemahiran yang menarik, seperti Kaka, Ronaldinho, Robinho dan lain 

sebagainya. Brazil menjadi pusat futsal dunia, permainan ini sekarang 

dimainkan dibawah perlindungan Federation Internationale de Football 

(FIFA) diseluruh dunia, dari Eropa hingga Amerika Tengah dan Amerika 

Utara serta Afrika, Asia dan Oceania. Aturan permainan dalam olahraga 

futsal dibuat sedemikian ketat oleh FIFA agar permainan ini berjalan 

dengan fair play dan juga sekaligus untuk menghindari cedera yang dapat 

terjadi. 

Futsal sendiri merupakan sebuah olahraga bola besar (sepakbola) 

yang dimodifikasi baik ukuran lapangan dan jumlah pemainnya. Menurut 

Lhaksana (2011:7) menjelaskan bahwa: “futsal adalah permainan yang 

sangat cepat dan dinamis. Dari segi lapangan yang relatif kecil, hampir 

tidak ada ruangan untuk membuat kesalahan”.  

Dilihat dari karakteristiknya http://id.m.wikipedia.org/wiki/Futsal 

(2014:22 September) menjelaskan: 

Futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua regu yang 

masing-masing beranggota lima orang dengan tujuan memasukan 

bola ke gawang lawan dengan memanipulasi bola dengan kaki. 

Selain lima pemain utama setiap tim juga di izinkan memiliki 

pemain cadangan. Lapangan futsal dibatasi garis bukan net atau 

papan. 

 

Salah satu teknik dasar yang harus dikuasai dalam futsal adalah 

menendang. Teknik dasar menurut Sudrajat yang dikutip Lingling dkk, 

(2007:38) adalah: “Teknik dasar adalah merupakan keterampilan-

keterampilan pokok yang harus dikuasai untuk dapat berprestasi tinggi”. 

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Futsal
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Salah satu teknik menembak (shooting) merupakan keahlian yang 

sangat penting di dalam olahraga futsal, teknik dasar seperti operan, 

dribbling, akan mengantar memperoleh peluang besar membuat skor, tapi 

tetap saja harus melakukan tendangan ke gawang. Untuk melakukan 

shooting membutuhkan ketepatan untuk dapat memasukkan bola ke dalam 

gawang. Kondisi ini membuat pemain dituntut meningkatkan 

keterampilannya untuk bermain lebih akurat seperti menendang. Dalam 

futsal terjadinya gol jauh lebih sering daripada sepakbola, dengan 

keterampilan shooting pemain yang tinggi, pergerakan bola yang cepat dan 

seringnya terjadi gol, maka futsal menjadi tontonan yang menyenangkan.  

Tendangan yang akurat akan menjadi keterampilan yang sangat 

mendukung terhadap keberhasilan futsal. Dengan mempunyai tendangan 

yang akurat maka tenaga yang digunakan akan semakin efisien dan efektif. 

Menurut Danny Mielke (2007:67): “Seorang pemain harus menguasai 

keterampilan dasar menendang bola dan selanjutnya mengembangkan 

sederetan teknik shooting yang memungkinkan untuk melakukan 

tendangan shooting dan mencetak gol dari berbagai posisi di lapangan”. 

Kejadian-kejadian selama pertandingan futsal berlangsung yang 

mempunyai unsur dramatis salah satunya adalah tendangan penalti. 

Sebagaian orang beranggapan bahwa tendangan penalti secara pintas 

terlihat mudah karena tendangan dilakukan dengan jarak 6 meter. Tetapi 

pada kenyataannya cukup sering terjadi tendang penalti tersebut gagal 

menjadi gol. Kegagalan tendangan penalti membuat pemain yang 

melakukannya menjadi bersalah di mata pelatih dan pendukungnya, 

apalagi kegagalan tersebut menyebabkan timnya menderita kekalahan. 

Keberhasilan dalam melakukan tendangan penalti ditentukan oleh 

banyak faktor. Secara garis besar ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan melakukan tendangan penalti yaitu faktor fisik, teknik, atau 

keterampilan dan mental. Faktor fisik terutama daya ledak tungkai, 

persepsi kinestetis, kekuatan tungkai, dan daya tahan fisik. Untuk faktor 

teknik atau keterampilan adalah kemampuan pemain dalam melakukan 

teknik tendangan secara baik, benar dan tepat sasaran yang diinginkan. 
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Faktor mental juga mempengaruhi peran yang sangat penting dalam 

menentukan keberhasilan tendangan penalti. Selain itu konsentrasi yang 

membuat pemain harus fokus dalam melakukannya. Melalui latihan yang 

baik dan serius, shooting yang baik akan meningkatkan kemampuan 

konsentrasi. 

Konsentrasi adalah kemampuan untuk memusatkan perhatian pada 

tugas dengan tidak terganggu dan terpengaruhi oleh stimulus yang bersifat 

eksternal maupun internal” Schmid dkk (dalam Komarudin 2013:138). 

Stimulus internal adalah gangguan sensoris maupun pikiran seperti 

perasaan lelah, cemas, dan sebagainya. Stimulus eksternal adalah 

gangguan dari luar diri seperti sorak sorai penonton, ejekan penonton, 

kesalahan keputusan wasit dan lain-lain. Atlet yang dikatakan memiliki 

konsentrasi menurut Loehr (dalam Komarudin 2013:139) “we have the 

right focus when what we are doing is the same as what we are thinking”. 

Maksudnya adalah atlet yang memiliki perhatian baik akan melakukan 

yang sama dengan apa yang sedang dipikirkannya.  

Menghadapi situasi rumit yang dipenuhi dengan banyak sorot mata 

manusia yang memperhatikan seorang pemain futsal didalam lapangan, 

membuat pemain harus mampu untuk mengendalikan dirinya sendiri. 

Situasi seperti ini membuat pemain futsal harus tetap fokus pada objek 

atau sasaran walaupun banyak gangguan seperti suara, pencahayaan atau 

penglihatan yang dapat mengganggu kefokusannya. Permainan yang 

memiliki penggemar begitu banyak, membuat pemain futsal harus bisa 

selalu berkonsentrasi selama pertandingan yaitu dari awal mulainya 

pertandingan hingga waktu akhir pertandingan. Banyaknya pengaruh dari 

luar maupun dalam dapat merusak konsentrasi pemain futsal. Ketika 

seorang pemain futsal kehilangan konsentrasi, maka akan banyak terjadi 

kesalahan, seperti turn over yang akan membuat suatu tim dapat 

kehilangan gol. Seperti yang dikemukakan oleh Dalloway yang dikutip 

dari Lismadiana (2013:116) yang menyatakan bahwa “konsentrasi 

diperlukan untuk meraih prestasi optimal, tidak hanya pada cabang 
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olahraga menembak, panahan, golf, tenis, renang, tetapi hampir pada 

seluruh cabang olahraga, termasuk olahraga beregu” 

Maka dari itu, dengan adanya kasus ataupun kaitan antara 

konsentrasi terhadap keberhasilan seorang pemain untuk melakukan 

shooting dalam permainan futsal yang dapat menunjang pencapaian 

prestasi olahraga, penulis tertarik untuk meneliti masalah ini. Shooting 

dalam penelitian ini yaitu berjarak 10 meter atau di titik pinalti ke dua 

karena mengacu pada Rizal Musthafa Kusmyadi 2012:50-51 menendang 

bola ke sasaran dengan validitas dan realibilitas yang sudah dilakukan. 

Oleh karena itu, penulis mengambil judul sebagai berikut: “Hubungan 

Konsentrasi dengan Ketepatan Hasil Shooting pada Permainan Futsal.” 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian pemikiran dari latar belakang masalah diatas, maka 

penulis mencoba mengemukakan suatu permasalahan menjadi dasar 

penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana gambaran hasil tes kemampuan konsentrasi pemain 

Club Naricy Fc? 

2. Bagaimana gambaran hasil tes keterampilan shooting pemain Club 

Naricy Fc? 

3. Apakah terdapat hubungan yang siginifikan antara konsentrasi 

dengan ketepatan hasil shooting pemain Club Naricy Fc? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah dibuat, maka tujuan 

dilakukan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui gambaran hasil tes kemampuan konsentrasi pemain 

Club Naricy Fc. 

2. Mengetahui gambaran hasil tes shooting pemain Club Naricy Fc. 

3. Mengetahui hubungan konsentrasi dengan hasil shooting pemain 

Club Naricy Fc. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan adanya manfaat baik bagi penulis, 

pembaca, sampel yang diteliti, bidang keilmuan jurusan Ilmu 

Keolahragaan dan masyarakat pada umumnya. Untuk itu, harapan manfaat 

dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai bahan tambahan dan referensi keilmuan khususnya untuk 

Program Studi Ilmu Keolahragaan yang memberikan ilmu 

mengenai faktor kognitif dan keterampilan dalam permainan futsal.  

2. Sebagai bahan masukan kepada pelatih dalam memberikan materi 

latihan konsentrasi dalam permainan futsal untuk pencapaian 

prestasi. 

3. Sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat tentang hubungan 

kemampuan konsentrasi dalam permainan futsal. 

 

Bagi peneliti yaitu sebagai referensi dalam bermain futsal dan 

mengetahui tentang kemampuan konsentrasi. 

 

E. Strukur Organisasi 

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis memaparkan urutan 

dalam penyusunannya. Adapun urutan dari masing-masing bab akan 

penulis jelaskan sebagai berikut: 

1. Pada BAB I tentang pendahuluan akan dipaparkan mengenai: latar 

belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sruktur organisasi. 

2. Pada BAB II tentang kajian pustaka akan dipaparkan mengenai: 

permainan futsal, ketentuan umum permainan futsal, karakteristik 

permainan futsal, teknik dasar permainan futsal, teknik menendang 

dalam permainan futsal, pengertian shooting, konsentrasi dan 

keterkaitan konsentrasi dengan shooting pada permainan futsal, 

kerangka pemikirans dan hipotesis. 

3. Pada BAB III tentang metode penelitian akan dipaparkan mengenai 

komponen yang terdapat dalam metode penelitian diantaranya: 
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desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel, instrumen 

penelitian, prosedur penelitian, dan analisis data. 

4. Pada BAB IV tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 

berisikan tentang pengolahan atau analisis data dan pembahasan 

atau analisis temuan. 

5. Pada BAB V tentang simpulan, implikasi dan rekomendasi akan 

dipaparkan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian. 

 

 

 


