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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang masalah 

Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang banyak digemari 

oleh sebagian besar manusia di seluruh dunia. Sepakbola adalah permainan yang 

membutuhkan kerjasama tim atau kolektifitas, sehingga dapat disebut sebagai 

permainan beregu. Mengenai batasan sepakbola dijelaskan oleh Sucipto, dkk 

(2000, hlm. 7) bahwa: 

Sepakbola merupakan permainan beregu yang masing-masing regu terdiri 

dari sebelas pemain dilapangan, satu diantaranya bertindak sebagai penjaga 

gawang. Permainan sepakbola sebagian besar dimainkan dengan 

menggunakan kaki kecuali penjaga gawang diperbolehkan menggunakan 

lengan untuk menangkap bola. 

Berdasarkan penelitian dari Nugraha DV. (2018). bahwa seiring dengan 

perkembangan zaman, fungsi dan manfaat sepakbola bukan hanya untuk olahraga 

hiburan dan olahraga prestasi, melainkan olahraga sepakbola juga dapat dijadikan 

sebagai industri olahraga. Menurut Lucbacher (2004, hlm,2) pertandingan 

sepakbola dimainkan oleh dua tim yang masing-masing tim mempertahankan 

sebuah gawang dan mencoba memasukkan gawang lawan. Setiap tim memiliki 

kiper yang mempunyai tugas untuk menjaga gawang. Kiper diperbolehkan untuk 

mengontrol bola dengan tangannya didalam daerah penalti yaitu daerah yang 

berukuran 44 yard dan 18 yard pada garis akhir. 

Saat ini olahraga sepakbola mengalami perkembangan yang pesat, baik dari 

segi teknik, taktik, maupun fisik. Untuk menjadi pemain sepakbola yang handal 

disyaratkan memiliki beberapa faktor agar proses pembinaannya mendapatkan 

prestasi yang maksimal. Untuk dapat bermain sepakbola dengan baik, pemain 

harus menguasai teknik dasar permainan sepakbola. Seperti yang diungkapkan 

dalam buku Harsono (1998, hlm.100) bahwa:  

Kesempurnaan teknik-teknik dasar dari setiap gerakan adalah penting. Oleh 

karena itu, gerak-gerak dasar setiap bentuk teknik yang diperlukan dalam 

permainan sepakbola haruslah dilatih dan dikuasai sempurna karena 

menentukan gerakan keseluruhan.  
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Dalam permainan sepakbola, menendang bola merupakan faktor yang 

sangat dominan dibandingkan teknik dasar lainnya. Untuk itu pemain harus 
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menguasai teknik dasar sepakbola. Menurut Sucipto (1999, hlm.17) teknik dasar 

yang harus dimiliki pemain sepakbola, yaitu: 1) Menendang, 2) Menghentikan, 3) 

Menggiring, 4) Menyundul, 5) Merampas, 6) Lemparan, 7) Menajaga gawang. 

Teknik dasar yang sangat menunjang untuk terciptanya gol tersebut adalah 

shooting. Menendang bola (shooting) merupakan salah satu karakteristik 

permainan sepakbola yang paling dominan. Pemain yang memiliki teknik 

menendang dengan baik akan dapat bermain secara efisien (Asmar Jaya, 

2008:62).Hal tersebut penulis berupaya memberikan latihan yang berbeda yaitu 

latihan menggunakan target dan goalshotmenjadi alat.Tujuan digunakan latihan 

target ini dijelaskan oleh michael dkk, (2003:21) sebagi berikut:”in target games, 

player score by throwing of striking a ball to a target”(dalam permainan target, 

pemain di skor berdasarkan lemparan bola ke target). Menurut Siefker (2010) 

menjelaskan bahwa :  

Goalshotadalah sistem latihan sepakbola yang digunakan untuk 

mengkondisikan pemain sepakbola dalam menembakan ke arah  gawang 

dengan kemungkinan dapat meningkatkan skor dan mengkondisikan 

pemain sepakbola untuk membidik ke arah gawang dimana tembakan 

lebih memungkinkan untuk terjadinya gol. Oleh karena itu latihan 

menggunakan goalshot adalah metode baru yang digunakan pelatih untuk 

pemain sepakbola yang berfungsi untuk mencetak gol. 

Latihan target dengan menggunakangoalshotyaitu latihan yang 

membutuhkan ketepatan tingkat tinggi untuk memperoleh skor. Locke, dkk 

(1981) mengemukakan bahwa:”a goal is difine as attaining a spesific standar of 

proficiency a task, usualy witchin a specified time limit”. (target didefinisikan 

sebagai pencapaian suatu standar kemampuan tertentu dalam suatu tugas, 

biasanya terkait dalam batas waktu tertentu). 

Latihan shooting dengan menggunakan goalshot dapat dilakukan dalam 

beberapa pola latihan, seperti shooting jarak dekat tanpa gangguan dan target serta 

shooting jarak dekat menggunakan target. Sehingga pola latihan ini dapat 

digunakan dalam latihan sepakbola dan diharapkan mampu meningkatkan 

ketepatan shooting. Kemampuan melakukan shooting juga menjadi elemen yang 

sangat penting dalam sepakbola. Shooting dengan akurasi yang baik diperlukan 

untuk menyelesaikan serangan yang sudah dibangun. Semakin bagus teknik 
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shooting yang dimiliki pemain, akan semakin meningkatkan kemampuan finishing 

tim (Saifudin, 2013). 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis tertarik lebih jauh 

untuk meneliti pengaruh goalshot terhadap ketepatan sasaran shooting, maka 

dirumuskan masalah apakah terdapat pengaruh yang signifikan latihan shooting 

menggunakan goalshot terdapat ketepatan sasaran shooting. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam 

penenltian ini adalah : latihan shooting menggunakan goalshot berpangaruh 

secara signifikan terhadap ketepatan sasaran shooting ?    

          

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penenltian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh latihan shooting menggunakan goalshot terhadap ketepatan 

sasaran shooting. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, maka yang diharapkan 

penulis melalui penelitian ini adalah secara teoritis dan secara praktis yang 

dipaparkan sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Penelitian ini dapat di jadikan sumbangan informasi dan keilmuam 

yang berarti bagi para atlet maupun pelatih sepakbola dalam upaya 

menambah keilmuan bidang kepelatihan 

2. Secara Praktis 

a. Dapat memberikan sumbangan dalam upaya pembaharuan program 

latihan. 

b. Penelitian ini merupakan upaya dari pembelajaran dan 

mengaplikasikan dengan baik secara teoritis maupun praktis dari 
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hasil selama studi pada program sarjana di universitas pendidikan 

Indonesia. 

c. Dapat menjadi acuan bagi atlet, pelatih, serta para pembina sepak 

bola damana pun berada tentang latihan shooting menggunakan 

goalshoot terhadap ketepatan sasaran shooting. 

 

1.5. Batasan masalah penelitian 

Batasan penelitian sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian, agar 

peneltian dapat terarah dan memiliki tujuan yang jelas. Maka peneliti ini akan 

dibatasi pada hal-hal berikut: 

1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah latihan shooting menggunakan 

Goalshot. 

2.   Variabel terikat dalam penelitian ini adalah ketepatan sasaran shooting 

dalam cabor sepakbola. 

3.  Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah atlet UKM Sepakbola 

UPI. 

 

1.6. Struktur organisasi skripsi 

 Sistematika dalam penulisan skripsi ini mengacu pada pedoman penulisan 

karya tulis ilmiah yang dikeluarkan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) pada 

tahun 2018. Sususan struktur organisasi ini terdiri dalam beberapa bab, antara 

lain: judul lembar pengesahan ucapan terimakasih. Abstrak, Daftar isi. Daftar 

tabel. Daftar lampiran. Adapun isi dari setiap sub Bab diataranya. 

Bab I berupa pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian, rumusan 

masalah penelitian, tujuan penenlitian, manfaat penelitian, batasan masalah 

penelitian dan struktur organisasi skripsi. Bab II berisikan studi literature, 

penelitian terdahulu yang relevan, kerangka berpikir, hipotesis penelitian. Teori-

teori yang berhubungan dengan bidang yang dikaji. Hal ini dimaksud untuk 

memberikan penjelasan secara teoritik terhadap permasalahan yang dikaji. BAB 

III ini merupakan bagian yang bersifat procedural, yakni bagian yang 

mengarahkan pembaca untuk mengetahui bagaimana peneliti merancang alur 
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penelitiannya dari mulai desain penelitian yang diterapkan, partisipan, populasi 

dan sampel, instrumen penelitian yang digunakan, prosedur penelitian, hingga 

langkah-langkah analisis data yang dijalankan. 

BAB IV ini menyampaikan dua hal utama, yakni (1) temuan penelitian 

berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan 

bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian, dan (2) 

pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah 

dirumuskan sebelumnya. BAB V ini berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi 

yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis 

penemuan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan 

hal-hal penting yang dapat bermanfaat dari hasil. 

- 
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