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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sepakbola adalah cabang olahraga yang begitu populer di dunia ini. 

Hampir seluruh penduduk dunia menonton pertandingan sepakbola setiap harinya, 

dari layar kaca maupun secara langsung. Sebagian besar penduduk dunia pun 

pernah memainkan sepakbola, dari yang hanya berniat untuk sekedar mencari 

keringat, hanya sekedar bermain, bahkan sampai yang menargetkan untuk 

berprestasi dan menjadi profesi, yaitu menjadi pemain sepakbola profesional. 

Komarudin (2005: 33), menyatakan bahwa ―sepakbola lebih dari sekedar 

olahraga, melainkan menjadi sebuah pertunjukkan yang digemari semua 

kalangan‖. 

Hal ini ditunjukkan dengan munculnya banyak Lembaga Pendidikan 

Sepakbola (LPSB) atau Sekolah Sepakbola (SSB) di berbagai daerah yang 

merupakan wujud perkembangan permainan sepakbola. Banyak orang menyadari 

bahwa sekarang ini permainan sepakbola dapat dijadikan sebagai wahana untuk 

berkarier, sebagai pemain sepakbola yang profesional. Adanya LPSB atau SSB 

merupakan sarana yang tepat untuk membina dan melatih pemain-pemain 

sepakbola pemula untuk menjadi pemain sepakbola yang terampil dan berprestasi.  

Permainan sepakbola dilakukan di kota-kota besar maupun di pelosok 

desa. Seiring dengan minat masyarakat terhadap olahraga sepakbola yang begitu 

besar, lambat laun olahraga sepakbola berkembang dengan pesat. Akan tetapi 

minat masyarakat terhadap permainan sepakbola yang begitu besar tidak 
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diimbangi dengan perolehan prestasi yang diperoleh bangsa Indonesia di kancah 

persepakbolaan internasional. Prestasi cabang olahraga sepakbola di Indonesia 

dianggap kurang begitu maju dibandingkan dengan prestasi olahraga cabang 

lainnya, misalnya bulutangkis dan cabang angkat besi. Padahal antusias 

masyarakat Indonesia begitu besar terhadap cabang olahraga sepakbola. Tetapi 

bukan hanya minat dan antusias saja yang  dapat mempengaruhi prestasi, 

melainkan ada banyak faktor yang harus diperhatikan dan perlu pembenahan di 

berbagai sektor, di antaranya masalah sarana dan prasarana, kompetisi yang 

teratur dan berkesinambungan, kualitas pelatih, dan didukung oleh penelitian 

ilmiah dan ilmu pengetahuan. 

Olahraga sepakbola merupakan permainan beregu, masing-masing terdiri 

dari sebelas pemain, dan salah satunya menjadi penjaga gawang. Permainan ini 

hampir seluruhnya dimainkan dengan menggunakan kaki, kecuali penjaga gawang 

yang diperbolehkan menggunakan tangan di daerah tendangan hukuman. Dalam 

perkembangan permainan ini dapat dimainkan di luar (out door) atau di dalam (in 

door) (Sucipto, 2000: 7). Seorang pemain sepakbola dapat mencapai kesuksesan 

apabila pemain tersebut memiliki empat faktor, yaitu: faktor genetik atau 

keturunan, faktor kedisiplinan, faktor latihan, dan faktor keberuntungan 

(Scheunemann, 2008: 17). Prestasi yang tinggi hanya dapat dicapai dengan latihan 

yang telah direncanakan secara sistematis, dilakukan secara kontinyu, dan di 

bawah pengawasan serta bimbingan pelatih yang profesional. Faktor-faktor ini 

perlu ditangani secara sungguh-sungguh dan tentunya dibutuhkan dukungan dari 

semua pihak yang berkompetensi, khususnya Persatuan Sepakbola Seluruh 
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Indonesia (PSSI), sebagai induk organisasi sepakbola nasional. Pembinaan 

sepakbola usia dini juga menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi 

prestasi olahraga permainan sepakbola, karena pembinaan di usia dini akan 

melahirkan pemain-pemain profesional yang dibutuhkan dalam pencapaian 

prestasi yang maksimal. 

Pemain sepakbola penting untuk menguasai teknik dasar permainan 

sepakbola. Penguasaan teknik dasar merupakan suatu persyaratan penting yang 

harus dimiliki oleh setiap pemain agar permainan dapat dilakukan dengan baik. 

Bahkan pemain tersohor asal Belanda Johan Cryuff berkata, ―bahwa pembentukan 

pemain sebagian besar terjadi sebelum anak berusia 14 tahun‖ (Scheunemann, 

2008: 24). Teknik dasar sepakbola tersebut adalah teknik yang melandasi 

keterampilan bermain sepakbola pada saat pertandingan, meliputi teknik tanpa 

bola dan teknik dengan bola. Semua pemain sepakbola harus menguasai teknik 

dasar dan keterampilan bermain sepakbola karena orang akan menilai sampai 

dimana teknik dan keterampilan para pemain dalam menendang bola, memberikan 

bola, menyundul bola, menembakkan bola ke gawang lawan untuk membuat gol. 

Oleh karena itu, tanpa menguasai teknik-teknik dasar dan keterampilan bermain 

sepakbola dengan baik untuk selanjutnya pemain tidak akan dapat melakukan 

prinsip-prinsip bermain, tidak dapat melakukan bermacam-macam sistem 

permainan atau pengembangan taktik modern dan tidak akan dapat pula membaca 

permainan (Sukatamsi, 2001: 12).  

Rohim (2008: 7) menyatakan untuk menjadi atlet sepakbola yang baik 

tentu saja harus mengetahui teknik-teknik bermain sepakbola yang terdiri atas: 
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―(a) teknik dasar menendang bola; (b) teknik dasar menghentikan bola; (c) teknik 

dasar menggiring bola, (d) teknik dasar menyundul bola; dan (e) teknik dasar 

lemparan ke dalam‖. Seseorang atlet sepakbola harus memiliki dan menguasai 

teknik bermain yang baik terutama teknik dengan bola, yang diperlukan saat 

menyerang dan menguasai bola. Peningkatan kecakapan bermain sepakbola, 

kemampuan dasar erat sekali hubunganya dengan kemampuan koordinasi gerak 

fisik dan mental. Kemampuan dasar bermain sepakbola dapat dikembangkan 

melalui pelatihan yang rutin. Agar dapat mencapai prestasi yang optimal 

dibutuhkan pula dukungan peningkatan fisik serta bakat atlet.  

Berdasarkan hasil pengamatan, observasi awal, serta wawancara dengan 

pelatih yang penulis lakukan pada saat SSB Baturetno Bantul bertanding, pemain 

disiplin dalam menjalankan tugas berdasarkan posisi dan mampu bekerjasama 

dengan baik. Namun di satu sisi keterampilan bermain dalam mengolah bola 

masih sangat memperihatinkan, masih banyak yang belum tepat sasaran, di mana 

teknik passing yang dilakukan masih belum terarah dan bergerak sangat lambat. 

Jika dikalkulasikan, persentase keberhasilan passing hanya mencapai 40% dari 

total passing yang dilakukan. Dalam melakukan shooting masih belum terarah 

dan tingkat akurasi rendah, di samping itu ball control, dan dribbling bola yang 

masih kaku dan rangkaian gerakan yang tidak luwes. Data terakhir pada saat 

pertandingan menunjukkan bahwa dari 12 kali percobaan tembakan ke gawang, 

hanya 4 kali yang tepat sasaran dan 2 diantaranya menjadi gol. 

Dilihat dari segi psikologi pemain tidak mempunyai mental bertanding 

yang baik, sehingga terlihat tidak bersemangat di saat bertanding. Hal lain yang 
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mempengaruhi prestasi SSB Baturetno yaitu metode latihan yang diterapkan 

pelatih yang tidak bervariasi dan kurang menarik bagi pemain SSB Baturetno, 

sehingga keterampilan bermain yang diperoleh pemain kurang berkembang. 

Pentingnya mempelajari keterampilan bermain sepakbola agar mampu 

mengembangkan keterampilan dasar yang diperlukan oleh pemain, sehingga dapat 

menghadapi situasi yang muncul pada saat pertandingan yang sesungguhnya. 

Soccer skills such as shooting, passing and ball control are very important in the 

development of soccer players (Huijgen, et al, 2010). Keterampilan bermain 

merupakan pondasi bagi seorang atlet untuk dapat bermain sepakbola. Dengan 

control pemain akan dapat menguasai bola sepenuhnya, dengan dribbling pemain 

dapat dengan luwes melewati lawan, dengan Passing pemain mampu menendang 

bola dengan tepat kepada teman, dan dengan shooting pemain bisa menempatkan 

bola dengan tepat ke sasaran arah gawang. Selain itu, rendahnya keterampilan 

pemain ini diduga disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor 

internal adalah faktor yang berasal dari diri individu pemain itu sendiri, atau 

kemampuan lain yang membedakan pemain satu dengan pemain lainnya. Salah 

satu faktor internal adalah keterampilan koordinasi.  

Koordinasi mata-kaki mepengaruhi penampilan pemain, baik dalam 

latihan gerakan-gerakan keterampilan maupun dalam pertandingan. Tanpa 

koordinasi yang baik, biasanya atlet melakukan gerakan-gerakan secara kaku 

dengan ketegangan dan energi yang berlebihan sehingga tidak efisien 

(Fenanlampir & Faruq, 2015: 159). Pemain yang memiliki kemampuan koordinasi 

baik, akan bisa menampilkan keterampilan dengan sempurna dan mampu dengan 



6 
 

mudah mengatasi permasalahan tugas (gerak) selama latihan yang muncul secara 

tidak terduga (Suharjana, 2013: 147). 

Keterampilan bermain sepakbola selain dipengaruhi oleh faktor eksternal 

seperti metode latihan yang digunakan dan koordinasi mata-kaki, juga 

dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu kognitif, konatif, dan sosial. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Milenković & Stanojević (2013) bahwa: 

The result in football depends on psychomotor factors (strength, speed, 
endurance, flexibility, coordination and accuracy), psychological factors 
(cognitive, conative, social), incentive structure, teaching and training 
methods, variety of external factors (playground,  referees, equipment, 
public etc.), and error factors. The most important factors are those of 
 psychomotor abilities of the players, because the successful resolution of 
the situation in a football game is mainly performed by motoric activities. 
During the game, better chances are on the side of those players who 
have these factors in optimal ratio.  
 
Pendapat tersebut menyatakan bahwa hasil dalam sepakbola bergantung 

pada faktor psikomotor (kekuatan, kecepatan, daya tahan, fleksibilitas, koordinasi 

dan akurasi), faktor psikologis (struktur kognitif, konatif, sosial), struktur insentif, 

metode pengajaran dan pelatihan, variasi faktor eksternal (lapangan bermain, 

peralatan, masyarakat, dan lain-lain), dan faktor kesalahan. Faktor yang paling 

penting adalah kemampuan psikomotor para pemain, karena keberhasilan 

penyelesaian situasi dalam permainan sepakbola terutama dilakukan oleh aktivitas 

motorik. Selama pertandingan, peluang yang lebih baik berada di pihak pemain 

yang memiliki faktor ini.  

Sepakbola adalah olahraga yang dinamis sehingga memerlukan koordinasi 

yang baik, seperti yang dikatakan oleh Tessitore at.al., (2011) bahwa; 

During a soccer match, players perform several dynamic movements (i.e., 
kicks, sprints, tackling, jumps), which require high strength and power of 



7 
 

leg muscles, proper timing, and transfer of energy between segments. 
Much research has stressed the importance of fine multijoint control to 
improve soccer performance, suggesting that neural coordination should 
be trained to improve the player's abilities. 
Tinggi rendahnya koordinasi mata-kaki yang dimiliki atlet dapat 

mempengaruhi hasil latihan, sehingga perlu dilakukan latihan yang teratur, 

sungguh-sungguh, dan kontinyu agar terjadi peningkatan terhadap keterampilan 

teknik dasar sepakbola seorang pemain. Dengan kata lain, agar suatu persyaratan 

dalam usaha pencapaian prestasi maksimal bagi pemain dalam hal latihan 

keterampilan teknik dasar bermain sepakbola adalah memiliki koordinasi mata-

kaki yang baik. Seperti yang diungkapkan Tiu, et al, (2012: 412), bahwa 

koordinasi mata-kaki merupakan hal paling penting dalam sepakbola. 

Ditambahkan Ding at.al (2014) bahwa ―kelincahan dan koordinasi juga penting. 

Kelincahan dan koordinasi adalah kombinasi dari kekuatan, daya tahan, kecepatan 

dan fleksibilitas dan memiliki efek langsung pada keterampilan dan kinerja 

pemain di lapangan‖. 

Perbedaan koordinasi mata-kaki tinggi dan koordinasi mata-kaki rendah 

akan menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam menentukan metode 

latihan agar sesuai dengan karakter dari masing-masing pemain sehingga dapat 

mencapai hasil latihan yang optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu atau 

pemain, seperti faktor kemampuan pelatih, program latihan, metode latihan, 

sarana dan prasarana yang digunakan.  

Dalam meningkatkan keterampilan bermain sepakbola diperlukan latihan 

yang efektif dan efisien, terutama dalam pengusaan teknik dasar maupun kondisi 
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fisik yang prima. Metode latihan merupakan suatu bentuk latihan yang dilakukan 

untuk belajar bermain sepakbola. Sesuai dengan persyaratan dalam mendukung 

prestasi cabang olahraga, kemampuan gerak dan teknik yang sesuai akan dapat 

dikembangkan melalui berbagai metode latihan yang tepat. Dengan metode 

latihan dapat disusun berbagai bentuk latihan untuk meningkatkan keterampilan 

bermain sepakbola. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode latihan block 

practice dan serial practice. Metode block practice adalah sebuah urutan 

melakukan keterampilan yang sama dilakukan secara berulang-ulang. Otte & 

Zanic (2013: 34) menyatakan block practice adalah sesi latihan yang 

berkonsentrasi pada satu aspek keterampilan yang dilakukan berulang-ulang 

sampai dapat melakukan keterampilan tersebut dengan benar. Edward (2011: 408) 

menyatakan serial practice adalah pengaturan susunan praktek keterampilan yang 

terus berubah-ubah tapi dalam urutan yang dapat diprediksi. Menurut McMorris & 

Hale (2006: 101) serial practice adalah ―the learner practices more than one skill 

and practice is interspersed between the skill but in a serial order.‖ Berlatih 

menggunakan metode serial practice, seorang atlet akan melakukan kegiatan 

latihan dengan urutan keterampilan yang sama di setiap sesi latihan yang 

diberikan oleh pelatih. Dengan demikian atlet akan dapat memprediksi atau 

meramalkan teknik apa yang akan diberikan oleh pelatih, walaupun bentuk model 

latihan yang diberikan oleh pelatih akan berbeda-beda untuk mengurangi tingkat 

kejenuhan ketika berlatih. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di 

atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul ―Pengaruh Metode 
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Latihan dan Koordinasi terhadap Keterampilan Bermain Sepakbola Pemain SSB 

Baturetno Usia 14-15 Tahun‖. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, teridentifikasi beberapa 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Keterampilan mengolah bola pemain usia 14-15 tahun masih rendah. 

2. Teknik passing yang dilakukan masih belum terarah dan bergerak sangat 

lambat. 

3. Pemain dalam melakukan shooting masih belum terarah dan tingkat akurasi 

rendah. 

4. Pemain dalam melakukan dribbling bola yang masih kaku dan rangkaian 

gerakan yang tidak luwes. 

5. Kurangnya peran pelatih dalam mevariasikan metode latihan keterampilan 

bermain sepakbola. 

C. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan tidak terlalu luas, maka dalam penelitian ini perlu 

adanya pembatasan masalah yang akan diteliti dengan tujuan agar hasil penelitian 

lebih terarah. Masalah dalam penelitian ini hanya dibatasi pada pengaruh metode 

latihan block practice dan series practice dan koordinasi mata kaki terhadap 

keterampilan bermain sepakbola pemain usia 14-15 tahun. Jadi, dalam penelitian 

ini lebih menitik beratkan pada variabel-variabel: (1) metode latihan block 

practice dan series practice sebagai variabel bebas manipulatif, (2) koordinasi 
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mata kaki sebagai variabel atribut, dan (3) keterampilan bermain sepakbola 

pemain usia 14-15 tahun sebagai variabel terikat. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan 

masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan masalah yang akan 

diteliti sebagai berikut. 

1. Adakah pengaruh antara metode latihan block practice dan series practice 

latihan terhadap keterampilan bermain sepakbola pemain usia 14-15 tahun. 

2. Adakah perbedaan pengaruh antara koordinasi mata-kaki tinggi dan koordinasi 

mata-kaki rendah terhadap keterampilan bermain pemain usia 14-15 tahun. 

3. Adakah interaksi antara metode latihan (block practice dan series practice) dan 

koordinasi mata-kaki terhadap keterampilan bermain sepakbola pada pemain 

usia 14-15 tahun. 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh antara metode latihan block practice dan series practice latihan 

terhadap keterampilan bermain sepakbola pemain usia 14-15 tahun. 

2. Perbedaan pengaruh antara koordinasi mata-kaki tinggi dan koordinasi mata-

kaki rendah terhadap keterampilan bermain pemain usia 14-15 tahun. 

3. Interaksi antara metode latihan (block practice dan series practice) dan 

koordinasi mata-kaki terhadap keterampilan bermain sepakbola pada pemain 

usia 14-15 tahun. 
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F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan ruang lingkup dan permasalahan yang diteliti dalam 

penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat ke berbagai pihak baik secara 

teoretis maupun praktis, manfaat tersebut sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Bagi pelatih sepakbola, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

metode latihan yang ada.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan 

khususnya dalam olahraga sepakbola dan menjelaskan secara ilmiah tentang 

pengaruh metode latihan block practice dan series practice dan koordinasi 

mata-kaki terhadap keterampilan bermain sepakbola. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pelatih sepakbola, metode latihan block practice dan series practice dan 

koordinasi mata-kaki dapat di gunakan sebagai acuan dan evaluasi pada proses 

latihan dalam meningkatkan kualitas keterampilan bermain sepakbola. 

b. Bagi atlet, pembetulan terhadap keterampilan bermain sepakbola yang salah 

sehingga kemampuan bermain sepakbola akan meningkat. Kemudian dapat 

memberikan motivasi, sehingga akan lebih giat lagi dalam berlatih. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


