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BAB I  

PENDAHULUAN   

A.   Latar Belakang    

Futsal merupakan olahraga yang sangat populer di Indonesia, permainan 

futsal sangat berkembang pesat di kalangan masyarakat Indonesia. Salah satu 

contoh yang menunjukan bahwa permainan futsal sangat berkembang pesat di 

Indonesia adalah dengan banyaknya turnamen atau kompetisi yang diadakan, 

dimulai dari usia dini sampai orang dewasa. Saat ini futsal juga sudah sangat 

berkembang di daerah-daerah termasuk di Kabupaten Sukabumi, di Kabupaten 

Sukabumi pun sudah banyak akademi futsal salah satunya adalah Akademi Futsal 

Raya Cibadak, di Akademi Futsal Raya peneliti melakukan obersarvasi untuk 

penelitiannya.     

Hari Kamis, 31 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB, peneliti melakukan 

observasi terhadap akademi futsal raya, pada saat itu akademi futsal raya sedang 

melakukan latihan di GOR Cibadak Futsal Stadium, jumlah anggota yang sedang 

berlatih saat itu yaitu sebanyak 20 orang. Pada saat itu materi latihan yang 

diberikan oleh pelatih ialah passing. Setelah latihan dengan melakukan materi 

tersebut lalu dilanjutkan dengan simulasi pertandingan, saat simulasi 

pertandingan peneliti melihat masih banyak pemain yang melakukan teknik 

passing dengan kurang baik atau kurang tepat pada saat mengumpan pada 

rekannya, dikarenakan banyak faktor yang menyebabkannya, diantaranya seperti 

posisi badan kaku tidak rileks, tumpuan kaki yang salah terlalu jauh dengan bola, 

dan pandangan saat akan mengumpan terlalu fokus pada bola tidak melihat teman 

atau tujuan yg akan di passing. Hal ini bisa di sebabkan oleh perkembangan 

motorik dan kemampuan individu yang berbedabeda. Padahal teknik dasar 

passing adalah teknik yang paling penting dalam bermain futsal, dengan passing 

yang benar maka permainan akan sesuai dengan apa yang diharapkan dengan itu 
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sebuah tim akan mudah memenangkan pertandingan. Untuk mengatasi masalah 

ini bisa dengan 2 cara yaitu metode permainan target dan metode permainan 

konvensional. Permainan target yaitu permainan yang menggunakan sasaran 

sebagai tujuan dalam permainan, serta mampu merangsang dan meningkatan 

kemampuan akurasi, sedangkan permainan konvensional adalah permainan yang 

biasa dilakukan tanpa menggunakan metode lainnya. Oleh karena itu seorang 

pemain futsal tidak cukup dengan hanya memiliki kemampuan dan keterampilan 

individu saja tapi juga harus bisa bekerjasama dengan baik dengan rekan satu 

timnya, karena permainan ini bukan permainan individu melainkan  

permainan tim yang dimainkan oleh beberapa orang, jika sudah memenuhi 

komponen tersebut maka akan lebih mudah untuk memenangkan sebuah 

pertandingan dan dapat menyajikan permainan yang indah yang bisa 

memanjakan mata siapapun yang melihatnya.   

Untuk menjadikan sebuah tim yang baik maka setiap pemain diharuskan 

memiliki teknik dasar passing yang baik pula, dalam permainan futsal ada yang 

dinamakan strategi atau pola bermain, agar sebuah strategi atau pola dapat 

dijalankan dengan baik dan benar maka dibutuhkan sebuah teknik dasar passing 

yang baik dari setiap pemain. Strategi atau pola dilakukan untuk membongkar 

pertahanan lawan dengan tujuan mencetak gol, disini akurasi passing dari setiap 

pemain sangat penting agar terwujudnya strategi permainan yang diinginkan, 

agar pemain dapat melakukan akurasi passing yang benar maka di butuhkan 

sebuah latihan.     

Seorang pelatih perlu memberikan latihan khusus untuk mengasah akurasi 

passing seorang pemain, untuk meningkatkan kualitas akurasi passing maka 

pelatih harus melakukan perbaikan materi pada latihan akurasi passing, salah satu 

caranya yaitu latihan dengan bentuk permainan target. Menurut Mitchell, 

Stephen A, Judith L. Dalam (Agung Widodo, 2018: 251) permainan target adalah 

permainan dimana pemain akan mendapatkan skor apabila bola atau proyektil 

lain yang sejenis dilempar atau dipukul dengan terarah mengenai sasaran yang 
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telah ditentukan dan semakin sedikit pukulan menuju sasaran semakin baik.  

Dengan pemberian latihan menggunakan permainan target dirasa tepat untuk 

meningkatkan kemampuan akurasi passing pemain, karena permainan target erat 

kaitannya dengan sebuah akurasi, oleh karena itu diharapkan ada pengaruh besar 

pada akurasi passing pemain setelah diberikan latihan permainan target. Menurut 

Tri Septa Agung Pamungkas (dalam Yudhi Iryanto 2012: 8) akurasi adalah 

keakuratan, ketepatan, kejituan, dan kecermatan dalam menyongsong, 

menyundul, dan menendang bola ke gawang atau mengumpan bola ke kawan 

sendiri. Selain dari latihan target peneliti juga melihat dari latihan konvensional 

yang sering dilakukan pada saat latihan di akademi tersebut, latihan konvensional 

adalah dimana latihan yang sering dilakukan oleh para pemain tersebut atau yang 

sering dilakukan di akademi tersebut, contohnya seperti latihan passing yang 

berhadapan dan dibagi menjadi beberapa kelompok.   

Berdasarkan hasil observasi dan latar belakang diatas penulis 

mengidentifikasi masalah yang ada di akademi ini yaitu kurang baiknya akurasi 

passing pemain, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul Model permainan untuk meningkatkan akurasi passing futsal: Permainan 

Target Versus Permainan Konvensional di Akademi Futsal Raya Cibadak Tahun 

2022.   

B.  Batasan Masalah   

Untuk menghindari melebarnya pembahasan dan agar tidak menyimpang 

dari pokok masalah maka peneliti akan lebih mengarahkan penelitian ini agar 

memudahkan pembahasan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah peneliti hanya melakukan penelitian tentang 

pengaruh dari Model permainan untuk meningkatkan akurasi passing futsal: 

Permainan Target versus Permainan Konvensional di Akademi Futsal Raya 

Cibadak Tahun 2022.   
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C.   Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah 

:   

1. Adakah pengaruh dari model permainan target dalam meningkatkan 

akurasi passing di akademi Futsal Raya Cibadak?   

2. Adakah pengaruh dari model permainan konvensional dalam 

meningkatkan akurasi passing di akademi Futsal Raya Cibadak?   

3. Adakah perbedaan yang signifikan antara model latihan permainan target 

dengan model permainan konvensional di akademi Futsal Raya Cibadak?   

D.   Tujuan Penelitian   

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah 

:   

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh dari model permainan 

target dalam meningkatkan akurasi passing di akademi Futsal Raya 

Cibadak.   

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh dari model permainan 

konvensional dalam meningkatkan akurasi passing di akademi Futsal 

Raya Cibadak.   

3. Untuk mengetahui dan menganalisa perbedaan yang signifikan antara 

model latihan permainan target dengan model permainan konvensional di 

akademi Futsal Raya Cibadak.   
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E.   Manfaat penelitian   

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut :   

1. Untuk pelatih, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan 

manfaat sebagai solusi dalam meningkatkan akurasi passing di akademi 

Futsal Raya Cibadak selanjutnya.   

2. Untuk peneliti, penelitian ini memberi manfaat untuk menambah 

wawasan dan pengalaman guna menjadi bekal dimasa yang akan datang.    

Untuk atlet, penelitian ini memberi manfaat baik secara ilmu atau bisa lebih 

mengetahui kemapuan si atlet sendiri dalam melakukan passing yang baik.  


