
 

 1  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Olaharaga merupakan salah satu gaya hidup yang tidak bisa dipisahkan 

dari kehidupan masyarakat di berbagai belahan Dunia pada saat ini, karena 

perkembangannya yang sangat pesat, hal ini dijadikan sarana oleh sebagian 

orang di Dunia untuk mengisi waktu luang, rekreasi, kebugaran, kesehatan 

jasmani, dan juga dijadikan untuk sebuah sarana pencapaian prestasi 

diberbagai bidang olahraga yang ada.  

Cabang olahraga yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia 

mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas yaitu olahraga sepakbola, 

yang sudah memasyarakat  dan sudah dikenal berpuluh-puluh tahun yang 

lalu, akan tetapi sepakbola di Indonesia belum bisa bersaingan di kelas Dunia. 

Semarak sepakbola di Indonesia mulai dirasakan oleh berbagai kalangan usia, 

mulai dari tingkat usia sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas 

yakni dalam sebuah kegiatan ekstrakurikuler yang hampir diselenggarakan 

disetiap sekolah di Indonesia. Salah satunya seperti di sekolah MTs Yasira 

Lembursawah yang berada di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi, 

yang masih berjalanya kegiatan ekstrakurikuler, salah satunya ekstrakurikuler 

olahraga sepakbola. 

Sepakbola merupakan salah satu permainan yang sangat banyak 

melibatkan unsur-unsur gerak seluruh bagian tubuh. Pemain usia dini 

memerlukan pembinaan tahap awal yang lebih difokuskan pada penguasaan 

teknik dasar yang merupakan modal awal yang sangat berperan penting 

dalam bidang olahraga ini. Karena pada dasarnya kemampuan individu lebih 

mudah untuk dikembangkan melalui penguasan teknik dasar. Selain dari 

kemampuan individu dalam sepakbola sangatlah diperlukan kerjasama tim, 

dikarenakan sepakbola merupakan permainan beregu  yang jarang sekali 

dalam setiap permainannya dapat diselesaikan oleh satu orang atau secara 
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individu. Pada dasarnya keberhasilan pada sepakbola bergantung pada 

kerjasama tim yang solid antar pemain yang selalu berkoordinasi satu sama 

lainya. Dengan tujuan untuk dapat menguasai perminan dan menciptakan 

banyak gol dengan tingkat akurasi yang bisa dikatakan menuju sempurna. 

Pada 17 Oktober 2017 pukul 15:10 peserta ekstrakurikuler sepakbola di 

MTs Yasira lembursawah sedang melakukan latihan dan dengan dipandu oleh 

Hadi Sakiman sebagai pelatih ekstrakurikuler, dan jumlah peserta yang hadir 

sebanyak 30 orang, latihan yang diberikan pada hari tersebut yaitu latihan 

shooting ke gawang, pada saat melakukan shooting peserta ekstrakurikuler 

tidak terarah ke gawang, yang membuat suatu masalah dari segi teknik dasar 

shooting pada anak-anak. Jika dalam melakukan shooting bola dapat 

mengarah tepat pada sasarannya maka keberhasilan dalam melakukan teknik 

dasar shooting ini bisa efektif pada saat pertandingan dan proses 

pembelajaran sepakbola yaitu peserta didik sering mengalami kesulitan dalam 

menciptakan sebuah gol dalam pertandingan, akurasi tendangan peserta didik 

kurang akurat serta metode pembelajaran yang kurang tepat  juga bisa 

mempengaruhi pada saat melakukan shooting, sehingga membuat proses 

latihannya kurang maksimal. Bertanding sepakbola tujuan utamanya bisa 

menciptakan gol ke gawang lawan, harus pandai mencari kelemahan dari 

penjaga gawang, hal ini dapat dibuktikan pada instrument tes ketepatan 

menendang bola ke arah gawang bahwa angka-angka besar terletak pada 

sudut, kanan, kiri, bawah, dan atas pada gawang. 

Oleh karena itu untuk mengetahui tendangan mana yang lebih efektif 

dalam mengeksekusi tendangan ke gawang, maka perlu diadakan suatu 

penelitian. Sebagai upaya untuk mengetahui tes ketepatan shooting dapat 

dilakukan pada siswa yang mengikuti ekstrakurikuler di MTs Yasira 

Lembursawah Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi. Bahwa melalui 

tes ketepatan menendang bola ke arah gawang dapat dilakukan pada siswa 

yang mengikuti ekstrakurikuler di MTs Yasira Lembursawah Kecamatan 

Pabuaran, Kabupaten Sukabumi. tes tersebut akan mengetahui akurasi 

shooting yang efektif. 
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Dari hasil observasi penulis melihat dari latihan shooting ke gawang 

ternyata teknik dasar shooting pada peserta ekstrakurikuler memiliki tingkat 

akurasi yang relatif rendah, banyak bola yang tidak terarah dan kurang tepat 

ke gawang. Kesalahan tersebut diantaranya ketika menendang bola ke 

gawang sering kali hasil tendangannya melenceng dan tidak mengenai 

sasaran, dan hasil latihan nya dirasa kurang maksimal.  

Peneliti mengidentifikasikan masalah yang ada di ekstrakurikuler siswa 

ini adalah kurang tepat, dan kurang bervariatif proses latihan untuk akurasi 

shooting ke gawang, untuk meningkatkan akurasi tendangan yang akurat. 

Pelatih perlu mengadakan perbaikan dalam menggunakan metode latihan 

untuk memperbaiki dan meningkatkan tingkat akurasi saat melakukan 

shooting bola ke gawang. Menembak (Shooting) bola yang akurat akan 

mendapatkan poin dalam pertandingan. Dengan penggunaan latihan yang 

tepat maka berpengaruh  tingkat keberhasilan dan pencapaian saat melakukan 

shooting itu akan mudah di kuasai dan akan mencapai pada target yang di tuju 

oleh peserta ekstrakurikuler itu sendiri. Salah satu solusi untuk menyelesaikan 

masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk bisa memberikan latihan dengan 

(target games). Menurut Ahmad Rithaudin & Saryono dalam Yuni Satria 

Sumana (2015:51) “Teaching Games For Understanding (TGFU) adalah 

sebuah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan 

kemampuan peserta didik dalam memaikan permainan untuk meningkatkan 

penampilan di dalam kegiatan-kegiatan jasmani’menjelaskan bahwa TGFU 

memiliki ciri khas dalam pengolahan permainan yang setiap bentuk 

permainan memiliki ciri khas dan karakteristik tersendiri yang tentunya 

memberikan rasa kesenangan berbeda pada para pemainnya dan yang 

membedakan permainan dalam empat klasifikasi bentuk permainan salah 

satunya yaitu permainan target. 

Latihan permainan target ini disesuaikan dengan materi, 

mempertimbangkan situasi dan kondisi serta kebutuhan karakterisitik siswa. 

Permainan target adalah permainan dimana pemain akan mendapatkan skor 

apabila bola atau proyektil lain yang sejenis dilempar atau dipukul dengan 
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terarah dan tepat  mengenai sasaran yang telah ditentukan dan semakin sedikit 

pukulan menuju sasaran semakin baik. Maka melalui latihan permaian target 

ini diharapkan memudahkan peserta ekstrakurikuler dalam menguasai teknik 

menembak (shooting) bola dalam permainan sepakbola. Sehingga 

menghasilkan akurasi shooting yang akurat dan bisa mendapatkan poin dalam 

pertandingan. Dengan penggunaan metode latihan yang tepat maka akan 

berpengaruh pula terhadap keberhasilan atau ketercapaian  dari hasil latihan 

itu sendiri. Karena dengan latihan yang sesuai, maka tingkat keberhasilan 

peserta ekstrakurikuler itu akan lebih mudah tercapai. 

Pada dasarnya didalam penelitian ini permainan target dianggap tepat 

untuk meningkatkan akurasi shooting. Permainan target ini adalah salah satu 

klasifikasi dari bentuk permainan yang memfokuskan pada aktivitas 

permainan yang membutuhkan kecermatan dan akurasi yang tinggi dalam 

memperoleh nilai. Dengan melihat hasil obsarvasi dan berdasarkan latar 

belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul.”Pengaruh Model Permainan Target Terhadap Akurasi Shooting 

Peserta Ekstrakurikuler Siswa di MTs Yasira Lembursawah Kecamatan 

Pabuaran Kabupaten Sukabumi Tahun 2018”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: ”Adakah pengaruh yang signifikan 

model permainan target untuk meningkatkan akurasi shooting peserta 

ekstrakurikuler siswa di MTs Yasira Lembursawah Kecamatan Pabuaran, 

Kabupaten Sukabumi?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari peneliti yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui adakah pengaruh model permainan target yang signifikan untuk 

meningkatkan akurasi shooting peserta ekstrakurikuler siswa di MTs Yasira 

Lembursawah Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi. 
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D. Manfaat Penenelitian 

Berdasarkan ruang lingkup dan permasalahan yang akan diteliti penelitian 

ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Model latihan dengan permainan target dapat dibuktikan secara ilmiah 

untuk meningkatkan akurasi shooting dalam sepak bola, sehingga metode 

latihan tersebut dapat diketahui lebih efektif digunakan untuk 

meningkatkan akurasi shooting dalam prestasi sepakbola 

2. Secara Praktis  

a. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan siswa 

dan bisa meningkatkan prestasi siswa di bidang olahraga sepakbola 

dan khususnya untuk meningkatkan (akurasi shooting). 

b. Bagi guru pendidikan jasmani, hasil penelitian ini juga bisa dijadikan 

bahan untuk ajar di sekolah. 

c. Bagi pelatih, untuk meningkatkan latihan siswa sehingga siswa 

berlatih dengan kian hari menambah intensitas latihannya. 

d. Bagi peneliti, hasil ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi 

pengalaman untuk kedepannya serta bisa dijadikan bahan ajar juga di 

sekolah. 

 


