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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Cabang olahraga sepakbola sangat populer di kalangan masyarakat pada 

umumnya dan masyarakat di sekitar Kota Bandung. Hal ini dapat dilihat dengan 

banyaknya masyarakat baik pria maupun wanita yang ke lapangan sepakbola di 

Seputaran Kota Bandung. Ada yang datang untuk bermain sepakbola sekedar 

mengisi waktu luang, meningkatkan keterampilan bahkan ada yang hanya ingin 

menonton permainan sepakbola tersebut. Mengenai batasan sepakbola menurut 

Fifa, (2014, hlm. 17) dalam buku laws of the game mengungkapkan bahwa: 

Sepakbola merupakan permainan beregu yang masing-masing regu terdiri 

dari sebelas pemain dilapangan dan satu diantaranya bertindak sebagai 

penjaga gawang, permainan sepakbola sebagian besar dimainkan dengan 

menggunakan tungkai, permainan tidak akan di mulai jika setiap tim kurang 

dari tujuh pemain. 

 

Di zaman yang sudah modern ini, perkembangan ilmu dan teknologi 

semakin berkembang dengan pesat demi kemajuan peradaban manusia. Teknologi 

mulai diterapkan untuk kepentingan bersama dalam memajukan seluruh elemen 

yang terkait didalam sepakbola, dengan adanya teknologi garis gawang yang sudah 

diterapkan dalam sebuah pertandingan dan sebuah alat yang berupa sensor atau chip 

yang disimpan didalam bola  menunjukan bahwa sepakbola semakin berkembang 

dalam mewujudkan semangat sportifitas dalam sebuah pertandingan sehingga tidak 

merugikan siapapun. Dengan perubahan yang baik, sepakbola pun tidak luput dari 

perubahan itu, baik itu dari segi cara bermain, proses latihan, maupun peraturannya. 

Dengan adanya proses latihan yang baik, akan menambah keterampilan gerak 

dalam bermain sepakbola sehingga lama kelamaan gerakan itu akan menjadi 

otomatisasi dan reflektif, salah satu periode pembinaan dalam pengembangan 

keterampilan gerak ialah pada usia antara 9-13 tahun. Menurut Balyi (2001, hlm. 

4) menyatakan bahwa periode Ini merupakan “Window of accelerated adaptation 

to motor coordination’’, yaitu jendela percepatan adaptasi menuju koordinasi 



2 
 

 
Lutfi Juniandan, 2016 
PENGARUH LATIHAN ROULLETE DAN PEDALADA TERHADAP PENINGKATAN KETERAMPILAN 
DRIBBLING 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

gerak. Semua keterampilan gerak dasar sebaiknya dikembangkan lebih lanjut dan 

keterampilan seluruh cabang olahraga sebaiknya diajarkan pada phase ini. Jika 

latihan keterampilan gerak dasar tidak dikembangkan antara usia 9-13 tahun, 

jendela kesempatan yang berarti akan hilang. Roullete dan pedalada merupakan 

suatu bentuk latihan teknik olah gerak cepat dengan bola. Harsono (1988, hlm. 

100) latihan teknik adalah “Latihan untuk mempermahir teknik-teknik gerakan 

yang diperlukan untuk mampu melakukan cabang olahraga yang dilakukan 

atlet’’. Olah gerak cepat dengan bola merupakan teknik gerakan yang harus 

dikuasai oleh setiap pemain yang bertujuan untuk bisa melewati dan melindungi 

bola dari hadangan lawan. Hal ini diperjelas oleh Coerver (1987, hlm. 67). 

“Pemain yang ingin melewati lawan disamping harus menguasai teknik-teknik 

dasar, juga perlu mempelajari cara-cara melakukan olah gerak cepat dengan bola 

dan gerak tipu’’. Sehingga gerakan-gerakan olah gerak cepat dengan bola, perlu 

untuk bisa dikuasai oleh setiap pemain baik dalam latihan maupun dalam situasi 

pertandingan. Olah gerak cepat dengan bola merupakan gerakan-gerakan 

eksplosif yang menitik beratkan pada gerak kordinasi kaki dengan cepat yang 

bertujuan untuk melindungi dan mengecoh lawan. Kecepatan dalam melakukan 

gerakan tipu merupakan syarat mutlak bagi seorang pemain sepakbola karena 

menurut Harsono (1988, hlm. 216) mengungkapkan bahwa : 

Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang 

sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 

Sedangkan kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah arah dan 

posisi tubuh dengan cepat dan tepat pada waktu sedang bergerak tanpa 

kehilangan keseimbangan dan kesadaran akan posisi tubuhnya. 

 

Teknik roullete dan pedalada merupakan teknik dasar olah gerak cepat 

dengan bola yang banyak digunakan oleh pemain sepak bola. Teknik dasar ini 

sering digunakan pada saat setiap pemain berlari sambil membawa bola. Teknik 

roullete artinya teknik mendribbling bola dengan memutar badan sambil bergerak 

di atas bola. Menurut Coerver (1987, hlm 60). “Teknik roulette merupakan teknik 

meletakan kaki di atas bola sambil memutar tubuh dengan cepat, bola di ambil 

dengan kaki yang lain lalu di giring dengan sisi luar kaki itu”. Teknik pedalada 

adalah teknik menggerakan kaki menari nari di atas bola seperti mengayuh sepeda 
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untuk menipu lawan. Menurut Coerver (1987, hlm. 62). “ Pedalada artinya kaki 

kiri atau kanan dilangkahkan dengan lebar untuk melewati lawan, sehingga tidak 

dapat dicapai lawan, memakai sisi luar kaki kanan atau kiri”. Oleh kerena itu 

Latihan teknik-teknik dasar sangat penting dikuasai oleh setiap pemain, hal ini 

sesuai dengan pernyataan  Coerver (1987, hlm. 21) mengungkapkan bahwa: 

Teknik-teknik dasar diperlukan sewaktu lari berliku-liku,berputar,dan 

berbalik,begitu pula saat melindungi bola,mengadakan koreksi serta 

mengamankan bola jika tidak ada teman yang berdiri bebas.Dalam situasi 

begitu pemain top menggunakan salah satu gerakan dasar atau lebih guna 

menciptakan peluang yang lebih baik. 
 
Bentuk latihan roullete dan pedalada tepat di berikan pada usia muda 

karena dalam usia ini setiap anak sudah mampu untuk bisa menyerap dan 

melakukan latihan sesuai dengan intruksi seorang pelatih, keterampilan gerak 

yang terus menerus dilatih akan terjadi suatu otomatisasi karena roullete dan 

pedalada merupakan suatu bentuk teknik olah gerak cepat dengan bola yang 

menitik beratkan pada koordinasi gerak kaki terhadap bola, pada saat melakukan 

teknik olah gerak cepat dengan bola setiap pemain harus mengontrol diri 

terhadap bola sehingga setiap pemain mampu menguasai bola baik ketika tidak 

ada lawan maupun bergerak untuk melewati lawan. Jika setiap pemain memiliki 

teknik kontrol bola yang baik maka sentuhan dalam melakukan teknik dasar 

seperti passing, dan dribbling perkenaannya akan tepat dan akurat. Hal ini 

diperjelas oleh Coerver (1987, hlm. 19) ‘’Dengan pengulangan bentuk-bentuk 

latihan teknik secara terus menerus, secara otomatis akan berkembang pula 

feeling pada kedua kaki terhadap bola’’. Latihan harus dilakukan secara maksimal 

dan disertai dengan beban latihan yang tiap hari semakin meningkat sehingga 

terjadi proses yang semakin berat. 

Berdasarkan perkembangan zaman yang semakin berkembang di dunia 

persepakbolaan, banyak tim-tim sepakbola di dunia yang mengalami kemajuan pesat 

dengan materi pemain yang sederhana namun banyak tim yang menekankan pada 

aspek peningkatan teknik diantaranya meningkatkan kualitas teknik dribbling yang 

menjadi dasar dalam permainan sepakbola. Dribbling atau menggiring bola penting 

dikuasai oleh setiap pemain karena setiap pemain juga harus bisa menguasai bola 
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pada saat berlari untuk menciptakan sebuah peluang untuk menciptakan gol. 

Lebih jelasnya Mielke (2007, hlm. 1) mengatakan bahwa: 

 

Dribbling adalah keterampilan dasar dalam sepakbola karena semua pemain 

harus mampu menguasai bola saat sedang bergerak, berdiri, atau bersiap 

melakukan operan atau tembakan. Ketika pemain telah menguasai 

kemampuan dribbling secara efektif, sumbangan mereka didalam 

pertandingan akan sangat besar. 

Dari pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa teknik dasar dribbling 

merupakan teknik dasar yang tidak dapat dipisahkan dalam permainan sepakbola 

disamping teknik-teknik dasar lainnya. Dengan dribbling yang baik setiap anak 

akan mampu untuk bermain sepakbola dengan baik Tentunya pembinaan yang 

tepat yang dapat mempertahankan dan meningkatkan perkembangan kemajuan 

sepakbola di Indonesia. Diawali pada pembinaan usia dini di sekolah sepakbola 

atau (SSB) yang menjadi fondasi dalam meningkatkan prestasi sepakbola dimasa 

yang akan datang.  

Teknik olah gerak cepat dengan bola merupakan teknik dasar yang baik 

penerapannya pada usia 13 tahun karena pada tahap usia ini setiap pemain harus 

sudah memiliki kemampuan gerak koordinasi yang baik sehingga dalam hal ini 

penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul”Pengaruh 

Latihan Roulette Dan Pedalada Terhadap Peningkatan Keterampilan 

dribbling” 

 

B. Rumusan Masalah  

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

masalah yang akan dikaji lebih mendalam melalui penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan latihan roullete terhadap 

peningkatan keterampilan dribbling pada siswa SSB PSBUM UPI KU-13 

tahun? 
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2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan latihan pedalada terhadap 

peningkatan keterampilan dribbling pada siswa SSB PSBUM UPI KU-13 

tahun? 

3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara latihan roullete dan 

pedalada terhadap peningkatan keterampilan dribbling pada siswa SSB 

PSBUM UPI KU-13 tahun? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah diatas. Tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan latihan roullete dapat 

memberikan peningkatan keterampilan dribbling pada siswa SSB PSBUM 

UPI KU-13 tahun. 

2. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan latihan pedalada dapat 

memberikan peningkatan keterampilan dribbling pada siswa SSB PSBUM 

UPI KU-13 tahun. 

3. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan latihan roullete dan pedalada 

dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan 

keterampilan dribbling pada siswa SSB PSBUM  UPI KU-13 tahun 

 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang penulis paparkan di atas, maka 

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh mahasiswa khususnya 

FPOK dan umumnya bagi pihak lain yang berkepentingan dalam bidang olahraga 

permainan sepakbola adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa 

dijadikan :  

1. Manfaat teoritis 

Di pandang secara teoritis dapat dijadikan sumbangan informasi dan 

keilmuan yang berarti bagi para atlet maupun pelatih sepakbola dalam upaya 

menambah keilmuan di bidang kepelatihan khususnya dalam pembinaan 

usia dini. 
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2. Manfaat praktis  

Di pandang secara praktis dapat menjadi referensi bagi atlet, pelatih, serta 

para pembina sepakbola dimanapun berada tentang bagaimana pelatihan 

roullete dan pedalada  

 

 

 

E. Batasan Masalah 

Untuk kepentingan efektivitas dan efisiensi proses dan hasil penelitian, 

maka perlu di batasi beberapa hal yang terkait dalam penelitian ini. Maka 

permasalahan dalam penelitian dibatasi sebagai berikut :  . 

1. Penelitian ini yaitu mengenai pengaruh latihan roullete dan pedalada  

terhadap peningkatan keterampilan dribbling pada SSB PSBUM UPI 

2. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pelatihan roullete dan pedalada 

3. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah peningkatan keterampilan 

dribbling 

4. Subjek penelitian sebagai sampel adalah siswa SSB PSBUM KU-13 

5. Instrument atau alat ukur yang digunakan adalah tes slalom dribble 

 

F. Struktur Organisasi Penelitian 

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Bab I Pendahuluan yang berisikan: Latar Belakang. Masalah Penelitian. 

Tujuan Penelitian. Manfaat Penelitian. Batasan Penelitian. Struktur 

Organisasi Skripsi. 

2. Bab II Kajian Teori yang berisikan: Perkembangan Sepakbola. Karakteristik 

Gerakan Dalam Sepakbola. Pembinaan Sepakbola. Prinsip Latihan. Aspek 

Latihan. Kontribusi teknik dasar dribbling dalam pembinaan sepakbola. 

pengertian olah gerak cepat dengan bola. Teknik olah gerak cepat roulette 
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dengan bola. Teknik olah gerak cepat pedalada dengan bola. Kerangka 

pemikiran. Hipotesis. 

3. Bab III Metode Penelitian yang berisikan: Metode Penelitian. Desain 

Penelitian. Populasi. Sampel. Definisi Operasional. Instrumen Penelitian. 

Tempat dan Waktu Penelitian. Prosedur Pengolahan Data dan Analisis Data. 

4. Bab IV Hasil Pengolahan Dan Analisis Data yang berisikan: Hasil 

Pengolahan Data. Pengujian Analisis. Pengujian Hipotesis. Diskusi 

Penemuan. 

5. Bab V Kesimpulan Dan Saran yang berisikan : Kesimpulan. Saran.  


