
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagian besar masyarakat Indonesia sudah menyadari bahwa pemeliharaan kesehatan 

sangat mutlak diperlakukan selama manusia menghendaki hidup sehat jasmani dan 

rohani.Hal ini terbukti dengan berlomba-lombanya masyarakat melakukan kegiatan olahraga, 

bukan sering melakukan kompetisi-kompetisi yang bersifat daerah Nasional maupun 

Internasional (Mustakim, 2011: 01). 

Sepakbola merupakan olahraga permainan yang cukup digemari hampir di seluruh 

negara di dunia termasuk Indonesia.Timo Scheunemann (2005: 15) berpendapat, “Sepakbola 

pada saat ini adalah olahraga yang paling populer di dunia, jauh lebih populer dibandingkan 

olahraga populer lainnya seperti basket, volleyball, dan tenis”.Dewasa ini permainan 

sepakbola tidak sekedar dilakukan untuk tujuan rekreasi dan pengisi waktu luang akan tetapi 

dituntut suatu prestasi yang optimal. Berkaitan dengan sepakbola prestasi maka akan banyak 

sekali hal yang harus dibicarakan dan dikupas. Untuk mencapai suatu prestasi yang optimal 

maka perlu adanya pembinaan atlet yang dimulai sejak dini. (Neizar, 2016:01). 

Olahraga adalah salah satu sarana penting dalam kegiatan kualitas sumber daya 

manusia. Olahraga bukan hanya untuk kesegaran semata namun lebih dari itu, olahraga dapat 

dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan martabat suatu bangsa dan sebagai ajang 

pengukur prestasi, cabang olahraga tertua. 

Sepakbola di SSB SMA 9 Merangin sendiri menjadi olahraga yang sangat digemari 

oleh seluruh pelajar. Hal tersebut dapat diketahui dari banyaknya SSB yang bermunculan di 

Merangin. Banyaknya SSB yang bermunculan ini adalah salah satu bentuk usaha untuk 

menciptakan generasi muda sepakbola di Indonesia. SMA 9 Merangin juga mempunyai 
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organisasi sepakbola yang bernama Club SMA 9 Merangin. Perkembangan prestasi 

sepakbola khususnya di SMA 9 Merangin belum terlalu bagus. Terbukti dari Club SMA 9 

Merangin yang hanya mampu masuk di Ajang BUPATI CUP. 

Menurut Sukatamsi (2001:11) memaparkan bahwa untuk menciptakan dan mencapai 

prestasi yang tinggi dalam sepakbola, seorang pemain harus memiliki 4 aspek yaitu : 1) 

pembinaan teknik (keterampilan), 2) pembinaan fisik (kesegaran jasmani), 3) pembinaan 

taktik (mental dan kecerdasan), 4) kematangan juara. 

Belajar dan berlatih teknik dasar sepakbola merupakan suatu tindakan yang mempunyai 

nilai positif dalam upaya peningkatan prestasi sepakbola, oleh karena itu agar dapat mencapai 

prestasi yang baik, pelatih harus mengajarkan bagaimana bermain sepakbola yang baik dan 

benar dengan menekankan pada penguasaan teknik dasar sepakbola, dengan gerakan-gerakan 

teknik dasar yang beraneka ragam. Menguasai teknik dasar bermain sepakbola merupakan 

faktor yang penting agar memiliki keterampilan bermain sepakbola. Salah satu teknik dasar 

dalam sepakbola yang cukup penting adalah teknik dribbling atau yang lebih kita kenal 

dengan dribbling (Neizar, 2016:01). 

Menurut Sucipto (1999:28) menyatakan bahwa menggiring bola adalah menendang 

bola terputus-putus atau pelan-pelan. Teknik dasar dribbling harus dikuasai dengan baik 

karena dalam situasi tertentu dribbling sangat menentukan. Misalnya, harus melewati 

hadangan beberapa pemain lawan untuk dapat menerobos pertahanan lawan. Disamping itu 

dribbling juga untuk suatu strategi penyelamatan saat bola tidak dapat diumpan sesegera 

mungkin. 

Dalam jurnal tips singkat dribbling Arin Novitasari (2007:24) juga dijelaskan bahwa, 

“Dribbling pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yakni closed dribbling dan speed 

dribbling. Closed dribbling dilakukan dengan kontrolpenuh atas bola dan ketika bola tidak 

benar-benar aman dari lawan kita. Pada speed dribbling bola digiring sambil berlari secepat-



cepatnya bisa juga dilakukandengan menendang bola kedepan sambil berlari mengejar 

sekuat-kuatnya.” 

Sedangkan Sukatamsi (1984:158) berpendapat teknik dribbling dibagi tiga macam 

yaitu : 1). Teknik dribbling dengan kura-kura bagian dalam, 2). Teknik dribbling dengan 

kura-kura penuh (punggung kaki) dan, 3). Teknik dribbling dengan kura-kura kaki bagian 

luar. 

Selain itu kelincahan dribbling sangat dibutuhkan untuk menunjang teknik tersebut. 

Untuk mencapai prestasi dalam kelincahan terhadap hasil dribbling harus didukung oleh 

kondisi fisik yang baik, penguasaan teknik dan psikologis. Dengan memiliki kondisi fisik 

yang baik maka seorang pemain akan lebih mudah untuk mencapai prestasi maksimal.Hal ini 

diungkapkan oleh Sajoto (1988:3), “Bahwa salah satu faktor penentu dalam mencapai 

prestasi olahraga adalah terpenuhinya komponen kondisi fisik, komponen tersebut terdiri dari 

kekuatan, kecepatan, kelincahan, koordinasi, tenaga, daya tahan otot, daya kerja jantung dan 

paru-paru, kelenturan, keseimbangan, ketetapan dan kesehatan berolahraga.” 

Unsur-unsur kondisi fisik yang perlu dilatih dan ditingkatkan harus sesuai dengan 

cabang olahraga masing-masing atau sesuai dengan kebutuhannya dalam permainan maupun 

pertandingan. Dalam cabang olahraga sepakbola kondisi fisik yang dibutuhkan sangat 

komplek, antara lain meliputi : daya tahan, kecepatan, kelincahan, kekuatan, kelentukan, 

keseimbangan, daya ledak, dan koordinasi. 

Bahwa pada kenyataannya kemampuan Dribbling setiap orang bebeda, hal ini 

dikarnakan oleh beberapa factor, salah satunya factor untuk Dribbling bola adalah keserasian 

otot sebagai penggerak dan keseimbangan tubuh serta daya tahan otot tersebut, karna tampa 

adanya keserasian dan daya tahan otot yang baik, kemampuan sebuah Dribbling seorang 

pemain sepakbola tidak akan menghasilkan dribbling yang berkualitas yang optimal. Maka 

adapun otot yang berpengaruh dalam permainan sepakbola adalah otot tungkai. Namun kita 



sering melihat hasil dari dribbling yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan 

seorang pemain. Sehingga peluang untuk menahan bola tetap dalam penguasaan kita dan 

untuk mencari kesempatan memberikan bola pada teman kita menjadi sia-sia. 

Di SMA 9 Merangin, kegiatan exstrakulikuler cabang olahraga sepak bola sangat 

diminati oleh mahasiswa daripada cabang olahraga lainnya. Dari siswa kelas I, II dan III 

sebagian besarnya siswa putranya mengikuti kegiatan exstrakulikuler sepak bola 

tersebut.Namun masalah yang dihadapi pada saat ini yaitu tim sepak bola SMA 9 Merangin 

sampai saaat ini belum bias meningkatkan prestasi dan menjuarai tunamen atau Liga Sepak 

Bola yang digelar oleh dinas yang terkait yang rutin dilaksanakan setahun sekali. 

Setelah ditelusuri oleh peneliti banyak factor yang mempengaruhi kurang 

maksimalnya para pemain sepakbola SMA 9 Merangin dalam menguasai tekhnik dasar 

permainan sepakbola diantaranya Dribbling, Passing, Sooting dan Heading. Salah satu yang 

paling menonjol adalah belum bisa melakukan penguasaan dan kecepatan dalam Dribbling 

bola dengan baik. Setiap Dribbling yang dilakukan jarak bola dengan kedua kaki terlalu jauh 

dan masih lambatnya dalam mengiring bola sehingga dapat dengan mudah bola direbut oleh 

lawan. 

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa untuk meningkatkan suatu kualitas sebuah 

Dribbling memerlukan sebah latihan yang rutin dan alat-alat bantu seperti bebab kaki (ankle 

weight) untuk mempermudah pemain dalam meningkatkan kemapuan Dribbling (mengiring 

bola).Oleh karena itu mengingat di dalam permainan sepakbola pentingnya kecepatan 

Dribbling, maka penulis sangat tertarik untuk menulis judul. “Pengaruh Vasiasi Latihan 

Dribbling Terhadap kelincahan Dribbling Pada Club Sepakbola SMA 9 Merangin”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang diuraikan diatas dapat diidentifikasikan permasalah sebagai 

berikut : 



1. Kurang Maksimalnya para pemain sepakbola SMA 9 Merangin dalam Menguasai 

tekhnik dasar permainan sepakbola diantaranya Dribbling, Sooting dan Heading. 

2. Kurangnya melakukan penguasaan dan kecepatan dan dribbling bola dengan baik. 

3. Terlalu jauh dan masih lambatnya dalam menggiring bola sehingga dapat dengan 

mudah bola direbut oleh lawan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar terjadi penafsiran yang berbeda dan supaya persepsi yang sama dalam menalaah 

penelitian ini maka diperlukan diadakan pembatasan masalah. Adapun masalah yang dibatasi 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bentuk latihan yang digunakan adalah terbatas pada latihan melalui variasi dribbling 

latihan terhadap kelincahan dribbling. 

2. Mengukur kemampuan dribbling. 

3. Adapun sampel pada penelian ini adalah pemain sepakbola SMA 9 Merangin. 

1.4 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan judul yang diajukan dalam penelitian ini, maka rumusan masalah juga 

tidak akan lepas dari judul tersebut. Adapun rumusalah adalah sebagai berikut: “Apakah 

variasi latihan Dribbling  berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kelincahan 

Dribbling pada pemain sepak bola SMA 9 Merangin”. 

1.5 Defenisi Oprasional 

1. Latihan Dribbling 

Dribbling bola yaitu memungkinkan pemain untuk mempertahankan bola saat berlari 

melintasi lawan atau maju ke ruang terbuka. Pemain dapat menggunakan berbagai bagian 

kaki untuk mengontrol bola sambil terus menggiring bola. 

2. Kelincahan Dribbling 



Kelincahan merupakan gerak dari seseorang seseorang untuk mengubah posisi dan 

arah secepat mungkin sesuai dengan situasi yang dihadapi dan dikehendaki dengan kecepatan 

tinggi. Dalam permainan sepakbola setiap pemain harus memiliki kelicahan yang baik, 

karena pada saat melakukan dribbling sambil berlari seorang pemain akan menghadapi 

beberapa pemain lawan, dan disini seorang pemain dituntut memiliki kelincahan yang baik 

1.6 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah: “Untuk 

mengetahui Apakah ada pengaruh yang sifnifikan setelah diberikan variasi latihan dribbling 

terhadap kelincahan dribbling pada pemain sepakbola SMA 9 Merangin”. 

 

1.7 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini, manfaat yang diharapkan dapat diambil adalah sebagai berikut : 

1. Guru atau pelatih dapat memahami strategi pembelajaran untuk meningkatkan 

kelincahan dribbling. 

2. Pemain dapat belajar meningkatkan kelincahan dribbling. 

3. Peneliti ini akan memberikan kontribusi yang baik pada sekolah dan club-club dalam 

proses pembelajaran olahraga sepakbola dalam meningkatkan kelincahan dribbling 

pada pemain sepakbola SMA 9 Merangin 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


