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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Olahraga merupakan semua aktivitas yang sistematis untuk membina serta 

mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Olahraga dapat diartikan sebagai 

bentuk kegiatan jasmani yang terdapat dalam permainan, perlombaan dan kegiatan 

jasmani yang intensif dalam rangka memperoleh reaksi, kemenangan dan pretasi 

optimal. Olahraga prestasi merupakan olahraga yang dilakukan serta dikelola secara 

profesional, yang bertujuan untuk mendapatkan atau meraih prestasi tertentu dari 

cabang olahraga yang dilakukan. Tujuan utama olahraga prestasi adalah untuk meraih 

prestasi tertentu dalam olahraga yang dipertandingkan, baik pada tingkat daerah, lokal, 

regional, nasional dan internasional. Futsal memiliki seperangkat nilai positif yang 

harus kita kembangkan terus, antara lain pembentukan watak dan karakter, 

mengokohkan kepribadian, memupuk jiwa sportif, sederhana, patriotis dan penuh 

semangat juang, serta merupakan penyaluran bakat dan prestasi. 

Futsal, versi dari sepakbola, adalah olahraga yang dimainkan di seluruh dunia 

pada tingkat amatir, semi-profesional, dan profesional. Olahraga ini memiliki sejarah 

yang panjang, sejak tahun 1930-an di Amerika Selatan, di mana futsal berada, dan 

dikenal sebagai “futebol de salao” (diterjemahkan dari bahasa Portugis sebagai “hall 

football”). FIFA menstandarisasi olahraga futsal dan membuat brand sebagai versi 

resmi “5-a-side” untuk membuat struktur yang memungkinkan futsal berkembang di 

seluruh dunia(Moore, et al., 2014: 108). Konsep prestasi atlet futsal untuk dapat 

mencapai prestasi yang tinggi dan maksimal adalah harus dilakukan secara kontinyu, 

berjenjang dan berkelanjutan hingga prestasi puncak. Untuk dapat mencapai prestasi 

puncak prestasi atlet futsal pun tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, namun harus secara 

sistemik, terpadu, terarah dan terprogram dengan jelas. Keberhasilan pembinaan 

prestasi atlet futsal yang sistemik, terpadu, terarah dan terprogram dengan jelas dapat 

dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu: (1) tersedianya 
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atlet potensial (talented athletes) yang mencukupi, (2) tersedianya pelatih profesional 

dan dapat menerapkan IPTEK, (3) tersedianya sarana prasarana dan kelengkapan 

olahraga yang memadai, (4) adanya program yang berjenjang dan berkelanjutan, 

ditunjang dengan adanya anggaran yang mencukupi dan hubungan yang baik antara 

semua pihak (atlet, pelatih, pembina, pengurus, Pengprov, KONI, dan Pemerintah), 

(5) perlu diadakannya tes dan pengukuran kondisi atlet secara periodik. 

Atlet futsal potensial atau yang mempunyai potensi untuk menjadi juara adalah 

atlet-atlet futsal yang mempunyai bakat, motivasi yang tinggi dalam berprestasi dan 

atlet futsal yang bersedia berlatih dengan keras untuk mewujudkan prestasi tersebut, 

atau atlet-atlet futsal yang memang sudah juara di cabang olahraganya dan masih 

memungkinkan untuk mempertahankan atau meningkatkan prestasinya. Disadari 

bahwa upaya pencapaian prestasi dalam olahraga merupakan hal yang kompleks, 

karena melibatkan banyak faktor antara lain, faktor internal seperti fisik dan mental 

atlet dan faktor eksternal seperti pelatih, organisasi, lingkungan, sarana prasarana. Di 

dalam dunia yang modern seperti sekarang ini banyak aplikasi ataupun alat modern 

yang mendukung kemajuan olahraga dunia didalam semua cabang olahraga. Pemain 

futsal harus memiliki kemampuan yang sangat berkembang dengan sprinting yang 

berulang-ulang, power dan kekuatan otot kaki, bersamaan dengan keterampilan bola 

dalam passing, dribbling dan shooting, serta koordinasi yang berkembang dengan baik 

(Zeljko, et al., 2020: 26). 

Passing menjadi salah satu prinsip performa pemain futsal (Ueda, et al., 2020: 

2).Kontrol bola yang sempurna berarti mampu menyelesaikan suatu aksi dengan tepat. 

Pass adalah aksi yang paling sering digunakan dalam futsal dan merupakan elemen 

dasar untuk setiap permainan tim karena menciptakan hubungan antar pemaindalam 

satu tim. Pada futsal, penguasaan bola, pergerakan dan pass yang sukses sangat penting 

untuk menghindari marking up lawan dan juga mendapatkan serangan yang baik, 

mencapai penyelesaian yang bebas dari marking dan secara seimbang, mendapatkan 

peluang lebih besar untuk mencapai tujuan utama, yaitu gol (Leite, 2012: 81). Passing 

yang sukses membutuhkan pemahaman interaksi antara setiap 
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pemain selama performa pertandingan. Hal ini karena pembawa bola dan rekan tim 

terus bergerak untuk menciptakan celah untuk mengumpan bola sementara pemain 

lawan bergerak untuk menghalangi celah tersebut(Corrêa, et al., 2014: 170). Untuk 

belajar pengambilan keputusan pemain yang memiliki bola tentang kemana harus 

mengumpan dan menggunakan kaki bagian mana dalam mengumpan, diperlukan 

latihan passing.Peningkatan dalam proses latihan passing, beberapa analisis teknik 

passing futsaldalam pertandingan telah diamati beberapa tahun terakhir seperti 

prosentase passing dalam pertandingan dan prosentase penggunaan kaki dalam 

pelaksanaan passing. Penelitian Yiannaki,et al menunjukan bahwa statistik tim 

termasuk 647 passing, ~51 dribbling dan 78 set play event per tim per game. Analisis 

pertandingan menunjukkan bahwa 77,3% penerimaan bola dilakukan dengan telapak 

kaki. Penilaian dari two-footedness menunjukkan 80.1±16.7% penguasaan bola 

individu menggunakan kaki yang dominan untuk menerima bola dan 84.1±10.7% 

untuk pass bola sehingga menunjukkan kecondongan kaki yang kuat (Yiannaki, et al., 

2020: 147).Penelitian Mitschke dan Milani (2014: 1019) menunjukan dari semua 

28271 passyang dianalisis, 59.6% dimainkan dalam berbagai bentuk dengan 

menggunakan inside, 14.6% dengan inner instep, 9.1% dengan instep dan 16.7% 

dengan bagian tubuh lainnya, seperti outside, jari kaki maupun kepala. 

Akan tetapi belum adanya analisis teknik passing terkait jarak passing yang 

dilakukan pemain dalam pertandingan. Hal ini penting dalam proses peningkatan 

latihan dan pembinaan atlet futsal untuk menguasai teknik passing dengan baik. 

Penelitian Travassos,et al telah mempelajari kecenderungan koordinasi interpersonal 

pemain futsal yang mempengaruhi kinerja passing. Penelitian mengungkapkan bahwa 

kinerja tindakan passing dibatasi oleh konvergensi nilai jarak antarpribadi antar 

pemain. Kesuksesan passing dibatasi oleh perubahan nilai jarak antarpribadi antara 

pembawa bola dan bek ke-2. Penelitian menyarankan pelatihan mengembangkan 

kinerja passing futsal dengan memanipulasi nilai jarak antarpribadi antar pemain 

(Travassos, et al., 2012: 678). Penelitian dalam konteks ini sangat penting untuk 
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persiapan olahraga kedepannya karena memberikan kontribusi optimalisasi persiapan 

teknik pemain. 

 
B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, masalah 

dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Belum adanya analisis seberapa jauh jarak passingyang dilakukan pemain futsal 

selama pertandingan. 

2. Perlu sarana prasarana olahraga seperti aplikasi kinovea atau alat modern untuk 

menganalisis jarak passingyang dilakukan pemain futsal selama pertandingan. 

 
C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan pada penelitan ini dibatasi pada analisis jarak passingpemain 

futsal Indonesia selama pertandingan. 

 
D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

“ Berapakah jarak passingpemain futsal dalam satu pertandingan?” 

 
 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh jarak 

passing pemain futsal dalam satu pertandingan.
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F. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang diperoleh diharapkan memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk merancang latihanpassingfutsal 

sesuai dengan jarak yang dilakukan pemain futsal selama pertandingan. 

2. Bagi   peneliti, hasil penelitian dapat memperluas dan memperkaya ilmu 

pengetahuan tentang jarak passing yang dilakukan pemain futsal 
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