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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sepakbola merupakan cabang olahraga yang sangat populer hampir di seluruh 

belahan dunia, demikian juga di Indonesia, sepakbola merupakan salah satu 

cabang olahraga yang paling digemari masyarakat, terbukti dengan adanya klub-

klub sepakbola yang memiliki pemain-pemain yang berkualitas, Pembinaan sejak 

dini harus dilakukan guna menciptakan bibit-bibit pemain profesional yang 

nantinya dapat diharapkan dimasa mendatang. Banyak klub-klub sepakbola dan 

sekolah sepakbola (SSB) sekarang ini terasa manfaatnya, sekolah sepakbola 

sebagai sarana pengembangan bakat usia pemula dan remaja bertujuan membekali 

siswa dengan teknik-teknik dan Sepakbola merupakan cabang olahraga yang 

sangat populer hampir di seluruh belahan dunia, demikian juga di Indonesia, 

sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang paling digemari 

masyarakat, terbukti dengan adanya klub-klub sepakbola yang memiliki pemain-

pemain yang berkualitas, pembinaan sejak dini harus dilakukan guna menciptakan 

bibit-bibit pemain profesional yang nantinya dapat diharapkan dimasa mendatang. 

Banyak klub-klub sepakbola dan sekolah sepakbola (SSB) sekarang ini terasa 

manfaatnya,mental yang kuat dalam menekuni sepakbola, yang mungkin selama 

ini tidak tersalurkan, dengan adanya SSB maka semua potensi yang terpendam 

dapat tersalurkan. Seiring itu pula banyak SSB yang bermunculan untuk membina 

dan  mengarahkan  usia  pemula  dan remaja  dengan  segala karakteristik atau ciri  
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khas masing-masing. Dalam memberikan latihan dan bimbingan dalam berlatih 

sepakbola. SSB merupakan sarana yang positif bagi anak untuk menghindari 

dampak negatif globalisasi informasi dan teknologi. Untuk itu arah pembinaan 

dari SSB harus lebih terarah  agar dapat menyatukan persepsi tahapan latihan 

sesuai dengan jenjang usia yang harus ditaati oleh para pelatih SSB. 

Salah satu SSB yang giat dalam memberikan pelatihan sepakbola di Percut 

Sei Tuan, yaitu SSB Portis, yang terlatak di desa saentis Percut Sei Tuan. Latar 

belakang peneliti memilih judul motivasi siswa mengikuti latihan sepakbola pada 

SSB Portis Percut Sei Tuan Tahun 2012, Berdasarkan hasil diskusi peneliti 

kepada pelatih di lapangan SSB Portis pada tanggal 20 Juli 2012 banyak siswa 

yang hanya sekedar bermain sepakbola tanpa ada keseriusan dalam melaksanakan 

latihan dan jika pelatih tidak mengawasi mereka hanya bercanda kepada teman 

sebayanya, mungkin hal ini dikarenakan usia siswa masih dalam kategori pemula. 

Dari hal ini saya ingin mengetahui bagaimana motivasi mereka terhadap sepak 

bola, Apakah mereka ingin menjadi pemain yang terkenal atau hanya sekedar 

ikut-ikutan teman. 

Dari uraian diatas dapatlah dimunculkan suatu permasalahan bahwa 

seberapa besar motivasi siswa mengikuti latihan sepakbola pada SSB Portis 

Percut Sei Tuan. 

Banyak prestasi yang pernah di capai oleh SSB Portis ini diantaranya 

adalah : Pernah mendapatkan juara I (PORDA Kabupaten Deli Serdang) pada 

tahun 2000, Juara I (O2SN Tingkat 1 Sumut dan mewakili Sumut ke tingkat 
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Nasional di Surabaya, Juara III (Jarum Super Medan Cup, Medan Timur), Juara II 

Gubsu Cup KU 15 tahun, Juara II (Gubsu Cup KU 16 tahun).  

Untuk melakukan kegiatan tersebut maka di pilih SSB Portis Percut Sei 

Tuan. Dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif dengan 

penyebaran angket mengenai motivasi siswa mengikuti latihan sepakbola pada 

SSB Portis Percut Sei Tuan Tahun 2012. Atas dasar uraian-uraian diatas maka 

dalam hal ini penulis mencoba untuk meneliti permasalahan mengenai motivasi 

siswa mengikuti latihan sepak bola pada SSB Portis Percut Sei Tuan Tahun 2012 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang berhubungan dengan 

topik penelitian ini maka perlu mengidentifikasikan masalah yaitu : Apakah ada 

Motivasi Siswa Pada SSB Portis Percut Sei Tuan Tahun 2012 ?  Seberapa 

besarkah Motivasi Siswa Pada SSB Portis Percut Sei Tuan Tahun 2012 ?  

Bagaimana peranan Motivasi Siswa Pada SSB Portis Percut Sei Tuan Tahun 

2012? Faktor-faktor apa sajakah yang memotivasi siswa untuk mengikuti latihan 

sepak bola di SSB Portis Percut Sei Tuan Tahun 2012 ?  Adakah hubungan 

Motivasi dengan faktor pembinaan yang di ikuti siswa di SSB Portis Percut Sei 

Tuan Tahun 2012 ?  

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan dari tijauan diatas latar belakang masalah dan luasnya 

masalah yang akan ditelitiseperti yang terdapat dalam identifikasi masalah, maka 

penelitian ini perlu pembatasan masalah. Adapun masalah yang akan diteliti 
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adalah Motivasi Siswa Mengikuti latihan sepakbola pada SSB Portis Percut Sei 

Tuan Tahun 2012. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah dan 

pembatasan masalah maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

Bagaimana Motivasi Siswa mengikuti latihan pada SSB Portis Percut Sei Tuan 

Tahun 2012. 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Motivasi 

Siswa mengikuti latihan sepakbola pada SSB Portis Percut Sei Tuan Tahun 2012. 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Sebagai masukan bagi siswa untuk mengrtahui motivasinya dalam 

mengikuti latihan sepak bola. 

2. Sebagai bahan masukan bagi Pembina untuk mngembangkan pembinaan 

sepakbola. 

3. Sebagai bahan masukan bagi para pelatih untuk mengetahui Motivasi 

Siswa pada Siswa SSB Portis Percut Sei Tuan Tahun 2012. 

  


