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Abstrak 

 

Dalam olahraga sepak bola kemampuan  teknik dasar sangatlah dibutuhkan untuk 

mencapai prestasi yang optimal, salah satunya adalah kemampuan menggiring bola,Seorang 

pemain bola untuk bisa menggiring bola dengan baik harus mempunyai kelincahan dan 

kesimbangan yang baik. 

Permasalahan pada Penelitin ini adalah (1) seberapa besar hubungan kelincahan dengan 

keterampilan menggiring bola ? (2) seberapa besar hubungan keseimbangan dengan 

keterampilan menggiring bola ? dan  (3)seberapa besar hubungan kelincahan dan 

keseimbangan dengan keterampilan menggiring bola pada pemain SSB Saylendra Indonesia 

di Kertosono ? 

Metode penelitian dengan pendekatan  penelitian kuantitatif, dengan sampel 30 pemain, 

denan teknik sampling total sampling, teknik analisa data menggunakan regresi linier 

Hasil penelitian menunjukkan hubungan  kelincahan dengan keterampilan menggiring 

bola pada pemain SSB Saylendra Indonesia di Kertosono dengan korelasi kuat pada  harga r 

hitung = 0,769;  Hubungan keseimbangan dengan keterampilan menggiring bola pada pemain 
SSB Saylendra Indonesia di Kertosono dengan  taraf  korelasi sedang pada  harga r hitung = 

0,511, sedangkan Hubungan kelincahan dan keseimbangan dengan keterampilan menggiring 

bola pada pemain SSB Saylendra Indonesia di Kertosono dengan  taraf korelasi kuat pada  

harga r hitung = 0,804  

Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan (1) Ada  hubungan kelincahan dengan 

keterampilan menggiring bola pada pemain SSB Saylendra Indonesia di Kertosono, (2) Ada 

hubungan keseimbangan dengan keterampilan menggiring bola pada pemain SSB Saylendra 

Indonesia di Kertosono, (3) Ada hubungan kelincahan dan keseimbangan dengan 

keterampilan menggiring bola pada pemain SSB Saylendra Indonesia di Kertosono.  

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian maka direkomendasikan untuk pelatih sepak 

bola meningkatkan latihan kelincahan dan keseimbangan para pemain sepak bola.. 

 

Kata Kunci: Kelincahan, keseimbangan, ketrampilan menggiring bola. 
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I. PENDAHULUAN 

 

Sepak bola olahraga paling 

banyak diminati anak kecil maupun 

dewasa khususnya laki-laki, sebagian 

perempuan juga mulai menyukainya. 

Sepak bola dimainkan dengan kaki 

kecuali kiper yang di perbolehkan 

memegang bola di area  gawang dan 

di mainkan 11 pemain. 

Sepakbola merupakan permainan 

tim, oleh karena itu kerja sama tim 

merupakan kebutuhan permainan 

sepakbola yang harus dipenuhi oleh 

setiap kesebelasan yang menginginkan 

kemenangan. 

Kemenangan dalam permainan 

sepakbola hanya akan diraih dengan 

melalui kerjasama dari tim tersebut. 

Seorang pemain sepakbola dalam 

bertahan maupun menyerang kadang-

kadang menghadapi pemain yang 

memiliki kuat dan lincah, ataupun harus 

lari dengan kecepatan maksimal ataupun 

berakselerasi menghindari lawan, 

berhenti mendadak untuk menguasai 

bola dengan tiba-tiba. Seorang pemain 

sepakbola dalam mengatasi hal seperti 

itu haruslah dibina dan dilatih sejak 

awal. 

Kondisi fisik pemain sepakbola 

menjadi objek utama untuk dibina dan 

dikembangkan oleh pelatih sepakbola  

 

 

selain teknik, taktik, mental dan 

kematangan bertanding. Kondisi fisik 

yang prima serta siap untuk menghadapi 

pertandingan merupakan unsur yang 

penting dalam permainan sepak bola. 

Kondisi fisik yang prima serta 

penguasan teknik yang baik dapat 

memberikan sumbangan yang cukup 

menentukan untuk memiliki kecakapan 

bermain sepak bola. 

Dalam proses latihan unsur-unsur 

kondisi fisik menempati posisi terdepan 

untuk dilatih, sebelum melanjutkan ke 

latihan teknik, taktik, mental dan 

kematangan bertanding dalam 

pencapaian prestasi. Lebih lanjut 

Suharno (2002:  24), menyatakan 

bahwa pembinaan fisik, teknik, taktik, 

mental dan kematangan bertanding 

merupakan sasaran latihan secara 

keseluruhan, dimana aspek yang satu 

tidak dapat ditinggalkan dalam program 

latihan yang berkesinambungan 

sepanjang tahun. Hal yang menunjukan 

bahwa semua cabang olahraga 

khususnya sepakbola dapat ditingkatkan 

pada usia muda untuk pencapaian 

prestasi tertinggi. Peningkatan kondisi 

fisik pada olahraga sepakbola dapat 

dibangun mulai usia 14 tahun. 

Seseorang pemain sepak bola harus 
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memiliki dan menguasai teknik bermain 

yang baik terutama teknik dengan bola, 

yang diperlukan saat untuk menyerang, 

bertahan dan menguasai bola. 

ini menentukan penampilan anda di 

lapangan sepak bola. 

Seperti halnya cabang-cabang 

olahraga yang lainnya, sepak bola juga 

membutuhkan penguasaan teknik yang 

prima dalam setiap pemain, sehingga ia 

mampu memadukan semua unsur-unsur 

gerak, unsur-unsur gerak yang ada pada 

sepak bola pada dasarnya ada dua, 

yaitu: 

1. Teknik tanpa bola, yaitu 

kemampuan (keterampilan) 

melakukan gerakan tanpa bola 

baik dalam bentuk lari, melompat, 

gerak tipu, dan lain sebagainya 

dengan tujuan untuk membuka 

pertahanan lawan dan memberi 

kesempatan teman untuk segera 

melakukan aksi perorangan dalam 

usaha mencetak gol. 

2. Teknik dengan bola, yaitu 

melakukan keterampilan aksi 

dengan bola misalnya menendang, 

menghentikan, menggiring, 

menyundul, trow in, menipu lawan 

dan merampas bola dari lawan 

yang kesemuaannya itu dilakukan 

dengan kecepatan yang tinggi. 

Kelincaha berkaitan erat dengan 

kecepatan dan kelentukan. Tanpa unsur 

keduanya, seseorang tidak dapat 

bergerak dengan lincah. Faktor 

keseimbangan juga sangat berpengaruh 

terhadap kemampuan kelincahan 

seseorang. Selain itu, kelincahan 

dipengaruhi oleh persepsi atlet dan 

kemampuan mengambil keputusan 

dengan cepat untuk mengubah arah. 

Kelincahan berkaitan dengan gerak 

tubuh yang melibatkan gerak kaki dan 

perubahan-perubahan yang cepat dari 

posisi badan. Berikut ini beberapa 

definisi dari kelincahan. 

1. Menurut (Cipta Nugraha, Andi. 

2012;44) kelincahan adalah salah 

satu unsur kondisi fisik yang 

berperan penting terutama pada 

cabang olahraga permainan 

termasuk sepakbola, khususnya 

pada saat mendapat rintangan dari 

lawan. Seorang pemain harus 

mampu bergerak dengan cepat 

merubah arah atau melepaskan 

diri. 

2. Menurut (Wahjoedi, 2001; 61) 

kelincahan adalah kemampuan 

seseorang untuk dapat mengubah 

arah dengan cepat dan tepat pada 

waktu bergerak tanpa kehilangan 

keseimbangan. 
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3. Menurut (Widiastuti, 2015: 171) 

kemampuan untuk mengubah arah 

dan posisi tubuh dengan cepat 

yang dilakukan bersama-sama 

dengan gerakan lain 

4. Menurut (Mutohir dan Ali 

Maksum 2007:  56) kelincahan 

adalah Kemampuan tubuh untuk 

meliuk-liuk menghindari sergapan 

lawan sangat diperlukan olah 

pemain sepak bola. Menurut 

(Johansyah Lubis, 2013; 95) 

kelincahan adalah seperangkat 

keterampilan kompleks yang 

dilakukan oleh seseorang untuk 

merespon stimulus eksternal 

dengan perlambatan, perubahan 

arah, dan reacceleration. 

Berdasarkan pendapat di atas, 

dapat disimpulkan bahwa kelincahan  

adalah kemampuan untuk mengubah 

arah dengan cepat dan fleksibel ketika 

sedang bergerak. Seseorang atlet atau 

pemain yang mempunyai kelincahan 

yang baik akan mampu melakukan 

gerakan dengan lebih efektif dan 

efesien. 

Berdasarkan opservasi saya di 

SSB Saylendra Indonesia di Kertosono 

kaitannya dengan latar belakang 

masalah di atas adalah Hubungan 

kelincahan dan keseimbangan dengan 

keterampilan menggiring bola pada 

pemain SSB Saylendra Indonesia di 

Kertosono dengan  taraf korelasi kuat.  

Dalam kaitannya permasalahan 

diatas, peneliti mengamati untuk 

mengetahui Hubungan kelincahan dan 

keseimbangan dengan keterampilan 

menggiring bola anak kelompok umur 

14-15 tahun pada pemain SSB 

Saylendra Indonesia di Kertosono  

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang di 

atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Seberapa besar hubungan antara 

kelincahan dengan keterampilan 

menggiring bola pada pemain SSB 

Saylendra Indonesia di Kertosono?  

2. Seberapa besar hubungan antara 

keseimbangan dengan keterampilan 

menggiring bola pada pemain SSB 

Saylendra Indonesia di Kertosono?  

3. Seberapa besar hubungan antara 

kelincahan dan keseimbangan 

dengan keterampilan menggiring 

bola pada pemain SSB Saylendra 

Indonesia di Kertosono?  
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Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian merupakan arah 

pertama untuk menentukan langkah-

langkah dalam kegiatan penelitian. 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, 

tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar 

hubungan antara kelincahan dengan 

keterampilan menggiring bola anak 

kelompok umur 14-15 tahun pada 

pemain SSB Saylendra Indonesia di 

Kertosono. 

2. Untuk mengetahui Seberapa besar 

hubungan antara keseimbangan 

dengan keterampilan menggiring 

bola anak kelompok umur 14-15 

tahun pada pemain SSB Saylendra 

Indonesia di Kertosono. 

3. Untuk mengetahui Seberapa besar 

hubungan antara kelincahan dan 

keseimbangan dengan keterampilan 

menggiring bola anak kelompok 

umur 14-15 tahun pada pemain 

SSB Saylendra Indonesia di 

Kertosono. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif Sugiyono (2013: 14).  

Metode eksperimen merupakan 

bagian dari penelitian kuantitatif.  

 

 

Eksperimen sebagai suatu 

penelitian yang sekurang–kurangnya 

satu variabel bebas Sugiyono (2013: 

107).  

Desain yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Multivariat, yaitu 

desain penelitian yang mencari banyak 

variabel secara langsung. Penelitian 

ini menggunakan eksperimen yang 

bermaksud ingin mengetahui 

hubungan antara kelincahan dan 

keseimbangan dengan keterampilan 

menggiring bola anak kelompok umur 

14 - 15 tahun pada pemain SSB 

Saylendra Indonesia di Kertosono. 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah semua pemain SSB Saylendra 

Indonesia di Kertosono berjumlah 30 

pemain. Dalam penelitian ini pemain 

melakukan tes kelincahan dengan 

menggunakan Dodging run, tes 

keseimbangan menggunakan Stork 

stand, dan tes menggiring bola 

menggunakan Soccer drible tes.  

Dalam penelitian ini menggunakan 

teknik Sampling Jenuh yaitu teknik 

penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. 

Hal ini sering dilakukan bila jumlah 
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populasi relative kecil, kurang dari 30 

orang, atau penelitian yang ingin 

membuat generalisasi dengan 

kesalahan yang sangat kecil. Istilah 

lain sampel jenuh adalah sensus, 

dimana semua anggota populasi 

dijadikan sampel (Sugiyono, 

2017;124). 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil 

Berdasarkan hasil data yang 

diperoleh dari penelitian, maka berikut 

ini akan dideskripsikan mengenai 

pembahasan hasil penelitian yang telah 

dilakukan untuk mengetahui hubungan 

antara kelincahan dan keseimbangan 

dengan keterampilan menggiring bola 

anak kelompok umur 14-15 tahun pada 

pemain SSB Saylendra Indonesia di 

Kertosono 2018. 

 

1. Kelincahan 

Penilaian terhadap kelincahan pada 

pemain SSB Saylendra Indonesia di 

Kertosono ada 4 anak (13,3%) kategori 

baik, 16 anak (53,3%) kategori baik 

sekali, ada 2 anak kategori cukup dan 8 

anak  (26,7%) kategori kurang lincah. 

Maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan kelincahan dengan 

keterampilan menggiring bola anak 

kelompok umur 14 – 15 pada SSB 

Saylendra Indonesia di Kertosono 

tahun 2018. 

2. Keseimbangan 

Penilaian terhadap keseimbangan 

pada pemain SSB Saylendra Indonesia 

di Kertosono ada 5 anak (16,7%)  

kategori baik ada 6 anak (20%) 

kategori kurang dan 19 anak (63,3%) 

kategori sedang. Maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

keseimbangan dengan keterampilan 

menggiring bola anak kelompok umur 

14 – 15 pada SSB Saylendra Indonesia 

di Kertosono tahun 2018. 

3.  Menggiring bola  

Penilaian terhadap kemampuan 

menggiring bola pada pemain SSB 

Saylendra Indonesia di Kertosono ada 

16 anak cepat, 7 anak cukup cepat, 6 

anak kategori cukup dan 1 anak kategori 

kurang. Hal ini dapat disimpulkan dari 

30 pemain SSB Saylendra Indonesia di 

Kertosono dapat dikatakan cepat. 

 

B. Kesimpulan 

1. Ada hubungan kelincahan dengan 

keterampilan menggiring bola anak 

kelompok umur 14 – 15 tahun pada 

SSB Saylendra Indonesia di Kertosono 

tahun 2018. 

2. Ada hubungan keseeimbangan dengan 

keterampilan menggiring bola anak 

kelompok umur 14 – 15 tahun pada 
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SSB Saylendra Indonesia di Kertosono 

tahun 2018. 

3. Ada hubungan kelincahan dan 

keseimbangan dengan keterampilan 

menggiring bola anak kelompok umur 

14 – 15 tahun pada SSB Saylendra 

Indonesia di Kertosono tahun 2018. 
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