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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Olahraga merupakan suatu aktivitas gerak tubuh, bagian atas dan bagian 

bawah. Dikatakan aktivitas karena olahraga memiliki tujuan untuk memperbaiki 

tubuh seseorang, sehingga menjadikan tubuh lebih sehat dan bugar, aktivitas 

menyehatkan ini selain dijadikan aktivitas pengisi waktu luang, juga dapat dijadikan 

sebagai sarana untuk mengasah kemampuan diri dalam berolahraga atau wadah 

untuk menjadi atlet profesional dan olahraga prestasi. 

Sepakbola merupakan sebuah permainan yang beregu, yang masing-masing 

regu terdiri penjaga gawang, pemain belakang, pemain tengah dan pemain depan. 

Olahraga sepakbola memiliki tujuan yaitu meraih kemenangan dengan mencetak 

gol sebanyak mungkin ke gawang lawan yang dibangun dari tiang dan berjaring. 11 

pemain yang merumput dalam satu tim terdiri  atas 10 pemain di tengah lapang dan 

1 orang penjaga gawang yang bertugas mengamankan gawang dari serangan lawan. 

Pemain yang berada di lapangan (kecuali Penjaga Gawang) tidak diperbolehkan 

menyentuh bola dengan menggunakan tangan. Mereka hanya boleh menggunakan 

anggota tubuh mereka, seperti kaki, dada dan kepala untuk mengontrol bola, 

berbeda dengan Penjaga Gawang yang boleh mengamankan bola dengan 

menggunakan tangannya.  

Di dalam sepakbola terdapat beberapa teknik dasar yaitu dribling (menggiring 

bola), passing (membagi bola), controlling (menerima bola), heading (menyundul 

bola), dan shooting (menendang bola). Dalam permainan sepakbola salah satu 

teknik dasar yang paling dominan yang digunakan adalah passing. Passing dalam 

permainan sepakbola memiliki tujuan yaitu mengoper bola pada teman satu tim agar 
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dapat menciptakan ruang, sehingga pemain dapat menciptakan gol ke gawang lawan 

dan dapat mempertahankan daerah pertahanan bagi pemain bertahan. 

Kesalahan dalam melakukan lemparan penjaga gawang banyak dilakukan 

dikalangan anak-anak yang mengikuti SSB. Hal ini terlihat dari gerakan saat 

melakukan lemparan penjaga gawang. Beberapa faktor yang menyebabkan 

kurangnya akurasi lemparan penjaga gawang dikalangan anak-anak diantaranya 

adalah, kuragnya konsentrasi dan fokus yang dimiliki oleh anak-anak, selain itu 

keseimbangan yang dimiliki anak pun masih belum stabil. Dalam hal ini suatu 

tantangan bagi pelatih sepakbola untuk mengatasi permasalahan yang terjadi 

dilapangan bila dicermati apa yang di kemukakan sebelumnya bahwa teknik 

lemparan penjaga gawang merupakan teknik yang mendasar disamping teknik-

teknik yang lain, atau lemparan penjaga gawang atas bisa dikatakan lebih menonjol. 

Maka dari itu, peneliti bermaksud menggunakan metode latihan permainan target 

untuk membantu mengatasi permasalahan yang terjadi. 

Permainan target merupakan salah satu klasifikasi dari bentuk permainan dalam 

pendekatan TGfU yang memfokuskan pada aktivitas permainan yang membutuhkan 

kecermatan, akurasi yang tinggi dalam memperoleh nilai. Mitchell Oslin dan Griffin 

(2003: 21) menjelaskan “in target games, players score by throwing or striking a 

ball to a target”. Target games merupakan permainan yang menuntut konsentrasi, 

ketenangan, fokus, dan ketepatan yang tinggi dalam permainannya. Dari pernyataan 

di atas penulis menyimpulkan bahwa kemungkinan permainan target dapat 

diterapkan menjadi sebuah metode latihan dengan tujuan peningkatan akurasi 

lemparan bola gawang oleh penjaga gawang U-11. 

Berdasarkan permasalahan tersebut. Peneliti bermaksud mengadakan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Metode Latihan Permainan Target Terhadap Akurasi 

Lemparan Penjaga Gawang U-11 Tahun 2019”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh metode latihan permainan target terhadap akurasi 

lemparan mengayun dari atas penjaga gawang U-11? 

2. Apakah ada pengaruh metode latihan permainan target terhadap akurasi 

lemparan merentangkan dari samping penjaga U-11? 

3. Apakah ada pengaruh metode latihan permainan target terhadap akurasi 

lemparan atas penjaga gawang U-11? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas dalam permasalahan 

ini peneliti membatasi permasalahannya. Ini dilihat dari metode latihan permainan 

target terhadap akurasi lemparan penjaga gawang U-11. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dilihat dari rumusan masalah diatas maka tujuan peneliti adalah untuk 

mengetahui adanya pengaruh metode latihan permainan target terhadap akurasi 

lemparan penjaga gawang U-11. Adapun tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh metode latihan permainan  target 

terhadap akurasi lemparan mengayun dari atas penjaga U-11. 

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh metode latihan permainan  target 

terhadap akurasi lemparan merentangkan dari samping penjaga gawang  U-

11. 

3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh metode latihan permainan  target 

terhadap akurasi lemparan merentangkan dari atas penjaga gawang U-11. 
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4. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini maka di harapkan ada manfaat nya yaitu:  

a. Bagi pelatih 

Dapat dijadikan metode latihan sepakbola untuk menambah kemampuan 

siswa dalam melakukan lemparan penjaga gawang dalam latihan sepakbola. 

b. Bagi siswa  

1. Dapat membantu dalam meningkatkan teknik dasar lemparan penjaga 

gawang setelah melakukan metode latihan permainan target. 

2. Dapat meningkatkan keterampilan lemparan penjaga gawang sepakbola 

dalam bermain sepakbola. 

 

 


