
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang memerlukan 

kemampuan dan teknik yang tinggi. Dimana dalam sepak bola terdapat 

banyak unsur-unsur yang harus dikuasai para pemainnya dari 

fisik,teknik,taktik bahkan mental pun berperan dalam olahraga ini.  Karena 

unsur-unsur tersebut merupakan bagian dari rangkaian yang tidak dapat 

dipisahkan  dan saling mempengaruhi untuk mencapai sebuah prestasi yang 

maksimal. Hal yang sangat  mendasar dan harus dipelajari dalam sepak bola 

yaitu teknik-teknik dasarnya yaitu seperti: passing, controlling, shooting, 

drilbbling dan heading. Karena menguasi teknik dasar sepak bola sangat 

penting dan harus dilatih terus menerus untuk mencapai maksimal.  

 

Untuk mencapai itu semua dibutuhkan waktu yang sangat panjang, karena 

sebuah prestasi tidak dapat diraih secara instan. Prestasi dapat diraih harus 

melewati proses dimana proses itu dimulai harus dari usia dini. Itu merupakan 

salah satu penyebab terpuruknya prestasi timnas Indonesia. Dimana yang 

mereka lihat hanya hasilnya saja tanpa memikirkan proses dan regenerasi 

pemain-pemain mudanya. Tetapi sekarang banyak orang-orang yang peduli 
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dengan pembinaan usia muda terlihat dari banyak sekolah-sekolah sepak bola 

yang mulai menjamur di Indonesia. Dimana itu bukti kepedulian segelincir 

orang terhadap prestasi timnas sepak bola kita. Dan salah satunya SSB Amor 

Junior Kota Metro yang juga berkomitmen untuk memajukan sepak bola di 

Indonesia. Dengan komitmen itu SSB Amor Junior bisa menyumbang 

pemain-pemain berbakatnya apa bila dibutuhkan oleh Negara. SSB Amor 

Junior memiliki anak didik dari usia 8 sampai 16 tahun yang memiliki cita -

cita tinggi dan kemauan yang keras. Itu yang membuat para pengurus SSB 

Amor Junior bersemangat dan termotivasi untuk menggapai cita-cita anak 

didiknya. 

 

Namun pada dasarnya kembali pada komitmen diatas bahwa para Pembina 

bibit-bibit muda ini harus mendepankan pembinaan yang berkesinambungan. 

Karena dengan pembeniaan yang berkesinambungan anak didik akan 

mendapatkan hasil yang memuaskan. Karena semua unsur-unsur dalam sepak 

bola tidak boleh ada yang tertinggal dan terlewati. Pada permainan sepak bola 

sering kita jumpai teknik-teknik dasar yang bermacam-macam. Salah satu 

teknik dasar yang paling sering kita jumpai adalah teknik menggiring bola. 

Menggiring bola merupakan gerakan lari sambil membawa bola dengan kaki, 

dimana bola didorong dengan bagian kaki terus bergulir di atas tanah.  

 

Menggiring bola dalam permainan sepak bola merupakan hal yang sangat 

penting dan berguna, karena sebuah tim dapat menguasai permainan sehingga 

tercapai tujuan akhir yakni sebuah gol. Adapun kegunaan menggiring bola 

menurut Soekatamsi (1988: 158) adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk melewati lawan. 

2. Untuk mencari kesempatan memberikan bola umpan kepada teman dengan 

tepat. 

3. Untuk menguasai bola atau menahan bola agar tetap dalam penguasaan, 

menyelamatkan bola apabila tidak terdapat kemungkinan atau kesempatan 

untuk dengan segera memberikan operan kepada teman. 

 

Menggiring bola merupakan teknik dasar yang harus dikuasai setiap pemain 

sepakbola secara baik, karena menggiring bola merupakan teknik dasar yang 

dominan digunakan untuk mengontrol bola tetap dalam penguasaan tim dan 

mengubah arah penyerangan. Dalam melakukan serangan, menggiring bola 

dapat dijadikan sebagai strategi seorang penyerang untuk menciptakan 

peluang menendang ke gawang lawan demi teciptanya gol. 

 

Bagian sepakbola yang mungkin paling disenangi pemain di Indonesia 

bahkan di dunia adalah menggiring bola. Memiliki skill menggiring bola 

memang penting, tetapi pemain hendaknya tidak lupa bahwa menggiring bola 

sangat menguras tenaga dan sering kali memperlambat tempo permainan. 

Memang salah satu kunci terpenting dalam bermain sepakbola adalah 

melakukan hal yang tepat pada saat yang tepat ( Timo Scheunemann, 

2012:184). Menggiring bola adalah keterampilan dasar dalam permainan 

sepak bola kerena semua pemain harus mampu menguasai bola saat bergerak, 

berdiri atau bersiap melakukan operan atau tembakan. Ketika pemain telah 

menguasai keterampilan menggiring bola secara efektif, sumbangan mereka 

di dalam pertandingan akan sangat besar. Dalam menggiring bola ada 
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beberapa prinsip yang harus diperhatikan antara lain : 1) Giring bola dekat 

kaki, 2) Giring bola dengan sisi luar bagian depan kaki sementara pinggul 

tetap mengarah lurus ke depan, 3) Pemain berlatih mengubah arah giringan, 

menambah atau mengurangi kecepatan dalam menggiring bola dan sewaktu-

waktu menghentikan bola. Pada hakikatnya menggiring bola dapat dilakukan 

dengan tiga cara, yakni : 1) Menggiring bola dengan kaki bagian dalam,       

2) Menggiring bola dengan kaki bagian luar, 3) Menggiring bola dengan 

punggung kaki (Danny Mielke; 2007: 8-9) 

 

Dari uraian di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa gerakan menggiring 

bola mempunyai kegunaan yaitu untuk melewati lawan, mencari kesempatan 

atau peluang memberikan bola umpan kepada teman, serta untuk menguasai 

jalannya permainan dalam pertandingan sepakbola. Akan tetapi permasalahan 

yang muncul di pikiran kita adalah bagaimana cara kita menyajikan materi 

latihan yang mengajarkan teknik-teknik di atas secara tepat dan benar, 

padahal pada kenyataannya sering kita lihat baik di sekolah-sekolah sepak 

bola di sekitar kita masih banyak pelatih yang menggunakan metode melatih 

dengan gaya yang lama. Padahal pada era sekarang dituntut agar anak didik 

dapat mencapai hasil yang maksimal yaitu peningkatan keterampilan yang 

lebih baik dengan latihan yang efisien meskipun dengan menghemat waktu 

dan biaya. Salah satu alasan pengambilan sampel penelitian kelompok umur. 

Sejauh ini kemampuan menggiring bola 13-15 tahun yaitu pada usia tersebut 

sering melakukan kesalahn mengiring bola saat pertandingan. Seharusnya 

pada kelompok umur 13-15 tahun telah diajarkan bagaimana cara menggiring 

bola serta bagian-bagian kaki yang dapat digunakan untuk menggiring bola. 
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Namun pada kenyataannya masih banyak para anak didik yang kemampuan 

menggiring bolanya masih rendah. Hal ini dapat dilihat dalam permainan 

yaitu jarang sekali siswa berani menggiring bola di daerah pertahanan lawan. 

Masih rendahnya kemampuan siswa dalam menggiring bola tersebut perlu 

ditelusuri faktor-faktor penyebabnya. Metode latihan yang diterapkan selama 

ini perlu dievaluasi untuk mencapai hasil latihan yang diharapkan. 

Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah dengan model latihan small 

sided games dan team game tournament. Dengan cara ini maka anak didik  

dapat melakukan gerakan latihan menggiring bola dengan motivasi yang 

tinggi, sehingga rasa percaya diri akan tumbuh dengan sendirinya. Selain itu, 

latihan menggunakan small sided games ini juga dapat membuat anak didik 

tidak mudah bosan, tidak cepat lelah dan merasa ringan melakukannya. 

 

Maka dalam latihan menggiring bola ini dapat dilakukan dengan cara 

membugarkan model latihan yang lama dengan model latihan yang baru. 

Pertama, dengan latihan menggiring bola menggunakan small sided games 

secara terus-menerus. Kedua, menggunakan team game tournament yaitu 

dengan anak didik yang memiliki prestasi tinggi dikelompok dijadikan tutor 

sebaya.. Dari kedua macam latihan di atas belum diketahui secara pasti 

latihan mana yang memberikan hasil yang lebih baik dan secara efektif 

meningkatkan kemampuan menggiring bola. Sebagai upaya untuk 

mengetahui hal-hal tersebut di atas, maka dapat diterapkan di SSB Amor 

Junior Kota Metro  kelompok umur 13-15 tahun. Pengambilan model 

pembelajaran Small Sided Games dan Team Game Tournament ini sesuai 

dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi serta kebutuhan dan 
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karakteritik anak didik. Maka dalam model Small Sided Games dan Team 

Game Tournament diharapkan dapat memudahkan anak didik dalam 

meningkatkan keterampilan menggiring bola menggunakan kaki bagian luar. 

Menurut hasil pengamatan di SSB Amor Junior Kota Metro, terlihat dalam 

proses latihan pelatih belum mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik 

peserta didiknya, pelatih hanya menjelaskan gerak dasar menggiring bola 

dengan menggunakan kaki bagian luar, dan memberikan satu atau dua kali 

kelangsungan keterampilan dasar menggiring bola dengan menggunakan kaki 

bagian luar lalu anak didik dibiarkan bermain tanpa diawasi dan tanpa 

memperhatikan letak kesalahannya. 

  

Kesalahan yang terlihat dalam pengamatan yaitu sebagian anak didik posisi 

berdirinya masih kurang rileks dan kurang tenang dalam menguasai bola. 

Dalam melakukan menggiring bola belum berkonsentrasi (belum fokus 

tehadap bola yang dibawanya), gerakan saat perkenaan bola masih kurang 

tepat hingga bola susah untuk dikuasai. Sedangkan gerak dasar menggiring 

bola yang benar itu harus berkonsentrasi terhadap bola yang dibawanya, 

gerakan perkenaan bola harus benar dan pada saat membawanya harus 

seimbang antara kaki kiri dan kanan sehingga menghasilkan gerak dasar 

menggiring bola yang benar. 

 

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari observasi dilapangan diketahui 

rendahnya keterampilan menggiring bola dengan menggunakan kaki bagian 

luar di SSB Amor Junior Kota Metro disebabkan oleh metode latihan yang 

digunakan kurang tepat. Terlihat kurangnya antusias anak untuk mengikuti 
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latihan dan kurang efektifnya latihan sehingga banyak anak didik yang tidak 

melakukan teknik menggiring bola saat latihan.  Penulis mengindentifikasi 

penyebab rendahnya keterampilan anak didik dalam menggiring bola karena 

metode latihan yang digunakan kurang tepat. Pelatih perlu mengadakan 

perbaikan dalam penggunaan motode latihan demi tercapai suatu tujuan 

latihan yang berkualitas. Untuk itu dalam melatih keterampilan menggiring 

bola menggunakan kaki bagian luar penulis menggunakan motode  latihan 

Small Sided Games dan motode  latihan Team Game Tournament.  

 

Dari uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti 

“Pengaruh Latihan Small Sided Games dan Team Game Tournament 

Terhadap Keterampilan Menggiring Bola Pada Permainan Sepak bola Anak  

Usia13  Sampai Usia 15 Tahun Di SSB Amor Junior Kota Metro” 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat di 

identifikasi adalah sebagai berikut : 

1) Kurang ketenangan anak didik saat menggiring bola pada anak usia 13 

sampai usia15 tahun di SSB Amor Junior Kota Metro. 

2) Seringnya bola yang dibawa anak didik jauh dari penguasan sehingga 

mudah direbut lawan pada anak usia 13 sampai usia 15 tahun di SSB 

Amor Junior Kota Metro. 

3) Kurang lincahnya anak didik saat menggiring bola sehingga susah untuk 

melewati pemain lawan.  
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4) Pemberian materi latihan yang benar agar teknik dasar bermain sepakbola 

dapat dikuasai dengan baik diperlukan berbagai cara. 

5) Kurangnya kreatifitas guru pendidikan jasmani dan pelatih dalam 

memberikan materi latihan.  

6) Latihan untuk meningkatkan kemampuan menggiring bola dapat 

menggunakan bola standar dan kombinasi bola.  

 

C. Batasan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah  di atas, agar masalah dalam penelitian 

ini tidak meluas, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini hanya 

pada masalah : 

1) Hanya pada pengaruh latihan small sided games dan team game 

tournamen. 

2) Hanya terfokus pada keterampilan menggiring bola menggunakan kaki 

bagian luar. 

3) Penelitian ini hanya dilakukan pada anak usia 13 sampai usia 15 tahun 

SSB Amor Junior Kota Metro. 

 

D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1) Apakah ada pengaruh model latihan small sided games terhadap 

keterampilan menggiring bola pada permainan sepak bola anak usia 13 

sampai usia 15 tahun SSB Amor Junior Kota Metro? 
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2) Apakah ada pengaruh model latihan team game tournament terhadap 

keterampilan menggiring bola pada permainan sepak bola anak usia 13 

sampai usia 15 tahun SSB Amor Junior Kota Metro  ? 

3) Apakah ada pebedaan pengaruh antara model latihan small sided games 

dan team game taornament terhadap keterampilan menggiring bola pada 

permainan sepak bola anak usia 13 sampai usia 15 tahun SSB Amor Junior 

Kota Metro? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui : 

1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh model latihan small sided 

games terhadap keterampilan menggiring bola pada permainan sepak bola 

anak usia 13 sampai usia 15 SSB Amor Junior Kota Metro. 

2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh model latihan team game 

tournament terhadap keterampilan menggiring bola pada permainan sepak 

bola anak usia 13 sampai usia 15 SSB Amor Junior Kota Metro.  

3) Untuk mengetahui perbedaan antara model latihan small sided games dan 

team game tournament terhadap keterampilan menggiring bola pada 

permainan sepak bola anak usia 13 sampai usia 15 SSB Amor Junior Kota 

Metro. 

4) Untuk mengetahui pengaruh dari model latihan small sided games dan 

team game tournament. 
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F. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khusus bagi penulis dan 

umumnya bagi yang berkepentingan dalam bidang olahraga khususnya sepak 

bola.  Adapun yang menjadi harapan peneliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Bagi Peneliti  

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang kongkrit 

mengenai pengaruh model pembelajaran small sided games dan team 

game tournament terhadap keterampilan menggiring bola pada permainan 

sepak bola. 

 

2. Bagi Pelatih SSB 

 

Sebagai bahan rujukan dalam meningkatkan latihan serta memberian 

penyegaran latihan sehingga anak didiknya tidak merasa jenuh serta 

berkualitas. 

 

3. Bagi Mahasiswa  

 

Sebagai salah satu pembelajaran dan bahan rujukan untuk meningkatkan 

hasil belajar sepakbola. 

 

4. Bagi Anak Didik 

 

Supaya peserta didik dapat mengeluarkan keterampilanya secara optimal 

serta dapat bersaing dijenjang lebih tinggi. 


