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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kecepatan lari dengan keterampilan 
bermain sepakbola, hubungan kelincahan dengan keterampilan bermain sepakbola, hubungan power 
dengan keterampilan bermain sepakbola. 
 Penelitian ini menggunakan teknik korelasional, sedangkan pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah kuantitatif, dengan jumlah 20 siswa ekstrakurikuler SMP Negeri 1 Rejotangan 
tulungagung, diambil keseluruhan populasi yang berjumlah 20 siswa. Untuk mendapatkan data yang 
lengkap pada saat pengumpulan data dilakukan pendekatan dengan mengadakan pengamatan secara 
langsung terhadap pelaksanaan penelitian. 
 Hasil tes pengukuran, perhitungan data yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya 
variabel-variabel yang diteliti menggunakan teknik korelasi, hasil penelitian didapat r-hitung > r-tabel 
kecepatan dengan keterampilan bermain (0,620 > 0,444), r-hitung > r-tabel kelincahan dengan 
keterampilan bermain (0,626 > 0,444), r-hitung > rtabel power dengan keterampilan bermain (0,759 > 
0,444) dan dari hasil uji regresi berganda kecepatan, kelincahan, dan power dengan hasil keterampilan 
bermain = 0,591 dengan tingkat keberhasilan, 59,1% sisanya 32% diprediksi variabel lain yang tidak 
diteliti. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan signifikan antara kecepatan lari, 
kelincahan dan power terhadap keterampilan bermain siswa ekstrakurikuler sepakbola usia 13-15 di 
SMP Negeri 1 Rejotangan Tulungagung. 
 
 
KATA KUNCI  : kecepatan lari, kelincahan, power, keterampilan bermain sepakbola. 
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I. LATAR BELAKANG 

Sepak bola adalah olahraga yang 

sangat mendunia, semua orang diseluruh 

dunia menyukai olahraga tersebut. Sepak 

bola merupakan permainan kelompok yang 

melibatkan banyak unsur seperti fisik, 

teknik, taktik, dan mental (Herwin, 2004 ; 

78).  Begitu juga di Indonesia mulai dari 

anak-anak sampai dewasa menggemari 

olahraga sepak bola. Permainan sepak bola 

adalah suatu permainan yang menuntut 

adanya kerjasama yang baik dan rapi. 

Sepak bola merupakan permainan tim, oleh 

karena itu kerja sama tim merupakan 

kebutuhan permainan sepak bola yang 

harus dipenuhi oleh setiap kesebelasan 

yang menginginkan kemenangan. 

Kemenangan dalam permainan sepak bola 

hanya akan diraih dengan melalui 

kerjasama dari tim tersebut. Kemenangan 

tidak dapat diraih secara perseorangan 

dalam permainan tim, disamping itu setiap 

individu atau pemain harus memiliki 

kondisi fisik yang bagus, teknik dasar yang 

baik dan mental bertanding yang baik pula. 

Untuk itu perlu pembinaan yang baik pada 

cabang olahraga sepak bola ini sedini 

mungkin untuk mencapai sasaran pada 

event tertentu mulai dari SD, SMP sampai 

SMA agar prestasi puncak dapat 

ditampilkan sebaik-baiknya. Dalam proses 

latihan unsur-unsur kondisi fisik 

menempati posisi terdepan untuk dilatih, 

yang berlanjut ke latihan teknik, taktik, 

mental dan kematangan bertanding dalam 

pencapaian prestasi. Teknik passing, 

dribbling, heading, dan shooting adalah 

teknik dasar sepak bola yang dikenalkan 

pada pemain sedini mungkin untuk 

menghindari atau meminimalisasi cidera.  

Kecepatan adalah kemampuan 

bergerak dengan kemungkinan kecepatan 

tercepat. Ditinjau dari sistem gerak, 

kecepatan adalah kemampuan dasar 

mobilitas sistem syaraf otak dan perangkat 

otot untuk menampilkan gerakan-gerakan 

pada kecepatan tertentu. Dalam membahas 

mengenai kecepatan, bahwa kecepatan 

mempunyai hubungan yang erat antar 

waktu dan jarak (Nurhasan, 2000:128). 

Kelincahan adalah kemampuan 

untuk bergerak mengubah arah dan posisi 

dengan cepat dan tepat sehingga 

memberikan kemungkinan seseorang untuk 

melakukan gerakan ke arah yang 

berlawanan dan mengatasi situasi yang 

dihadapi lebih cepat dan lebih efisien.  

Kegunaan kelincahan sangat penting 

terutama olahraga berguna dan memerlukan 

ketangkasan, khususnya sepak bola. Tujuan 

kelincahan untuk mengukur kemampuan 

mengubah arah dalam keadaan berlari 

(Nurhasan, 2000:134) 

Power atau daya ledak disebut juga 

sebagai kekuatan eksplosif (Pyke Watson, 

1987. Dalam buku Tes dan Pengukuran 
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dalam Olahraga Dr. Albertus 

Fenanlampir,M.Pd., AIFO, Dr. Muhammad 

Muhyi Faruq 2015). Dalam kegiatan 

olahraga power dapat dikenali dari 

perannya pada suatu cabang olahraga. 

Untuk mencapai permainan yang baik salah 

satunya harus ada unsur kondisi fisik 

terutama power yang digunakan untuk 

mengangkat paha, memberi umpan 

(passing) , dan saat menendang bola 

(shooting) 

Kecepatan, kelincahan dan power 

dibutuhkan oleh seseorang pemain sepak 

bola dalam menghadapi situasi tertentu dan 

kondisi pertandingan yang menuntut unsur 

kecepatan, kelincahan dan power dalam 

bergerak untuk menguasai bola maupun 

dalam bertahan untuk menghindari 

benturan yang mungkin terjadi. Kecepatan, 

kelincahan dan power dapat dilatih secara 

bersama-sama, baik dengan bola maupun 

tanpa bola.  

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan kecepatan lari, 

kelincahan, dan power terhadap 

keterampilan bermain sepak bola siswa 

ekstrakurikuler sepak bola usia 13-15 SMP 

Negeri 1 Rejotangan. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan 

perkembangan pengetahuan dan gambaran 

tentang hubungan kecepatan lari, 

kelincahan, dan power terhadap 

keterampilan ebrmain pada siswa 

ekstrakurikuler sepak bola SMP Negeri 1 

Rejotangan.  

Berdasarkan uraian diatas maka 

penulis ingin mengadakan penelitian yang 

berjudul “Hubungan Antara Kecepatan 

Lari, Kelincahan dan Power Terhadap 

Keterampilan Bermain Bola Pada Siswa 

Ekstrakurikuler Sepak Bola Usia 13-15 

SMP Negeri 1 Rejotangan Tulungagung”. 

 

II. METODE 

Peneliti menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan teknik penelitian 

korelasional untuk mencari hubungan 

antara kecepatan lari, kelincahan dan power 

terhadap ketrampilan bermain bola. 

Variabel bebas dan terikat pada penelitian 

ini  adalah: 

1.  Variabel bebas (X1) kecepatan lari. 

2.  Variabel bebas (X2) kelincahan. 

3.  Variabel bebas (X3) power. 

4.  Variabel terikat (Y) yaitu keterampilan 

bermain sepak bola. 

Tempat penelitian ini adalah di 

lapangan sepak bola dan SMP Negeri 1 

Rejotangan Desa Rejotangan Kecamatan 

Rejotangan Kabupaten Tulungagung. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 27 

Juli 2018.  

Populasi pada penelitian ini adalah 

seluruh siswa ekstrakurikuler sepak bola 

usia 13 – 15 tahun SMP Negeri 1 

Rejotangan Tulungagung yang berjumlah 
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20 siswa. Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini adalah total sampling 

dimana seluruh jumlah populasi dijadikan 

sampel.  

Instrumen yang digunakan adalah 

tes kecepatan lari sprint  jarak 30 m, tes 

kelincahan dengan lari bolak-balik, dan tes 

power dengan  dengan vertical jump. 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan 

menggunakan tes kecepatan lari, kelincahan 

dan power dengan langkah-langkah 

pengumpulan data meliputi persiapan, 

pelaksanaan, dan tes akhir.   

Teknik analisis data dalam 

penelitian ini meliputi uji prasyarat analisis 

dan uji hipotesis. Uji prasyarat analisis 

meliputi uji normalitas, uji homogenitas, 

dan uji linieritas, sedangkan uji hipotesis 

ada empat macam. Uji hipotesis pertama 

untuk mengetahui hubungan antara 

kecepatan lari terhadap keterampilan 

bermain, hipotesis kedua untuk mengetahui 

hubungan antara kelincahan terhadap 

keterampilan bermain,  hipotesis ketiga 

untuk mengetahui hubungan antara power 

terhadap keterampilan bermain sepak bola, 

dan hipotesis keempat untuk mengetahui 

hubungan kecepatan lari, kelincahan, dan 

power terhadap keterampilan bermain siswa 

ekstrakurikuler sepak bola SMPN 1 

Rejotangan Tulungagung. Pengujian 

hipotesis pertama, kedua, dan ketiga 

menggunakan teknik analisis korelasi 

sedangkan pengujian hipotesis keempat 

menggunakan teknik analisis regresi 

berganda.   

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN  

Hasil 

1. Hubungan Antara Kecepatan Lari 

terhadap Keterampilan Bermain pada 

Siswa Ekstrakurikuler Sepakbola Usia 

13-15 SMP Negeri 1 Rejotangan 

Tulungagung 

Hasil uji korelasi menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara kecepatan dengan keterampilan 

bermain siswa ekstrakurikuler sepak bola 

SMP Negeri 1 Rejotangan. Nilai koefisien 

korelasi yang dihasilkan adalah 0,691 lebih 

besar dari rtabel yaitu 0,444.   

2. Hubungan Antara Kelincahan dengan 

Keterampilan Bermain Siswa 

Ekstrakurikuler Sepakbola Usia 13-15 

SMP Negeri 1 Rejotangan  

Hasil uji korelasi yang dilakukan 

terhadap variabel kelincahan dengan 

keterampilan bermain siswa ekstrakurikuler 

sepak bola usia 13-15 SMP Negeri 1 

Rejotangan menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara kelincahan 

dengan keterampilan bermain siswa. Nilai 

koefisien korelasi yang dihasilkan adalah 

0,626 lebih besar dari rtabel yaitu 0,444.  

3. Hubungan Antara Power dengan 

Keterampilan Bermain Siswa 
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Ekstrakurikuler Sepakbola Usia 13-15 

SMP Negeri 1 Rejotangan  

Hasil uji korelasi yang dilakukan 

terhadap variabel power dengan 

keterampilan bermain siswa ekstrakurikuler 

sepak bola usia 13-15 SMP Negeri 1 

Rejotangan menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara power 

dengan keterampilan bermain siswa. Nilai 

koefisien korelasi yang dihasilkan adalah 

0,759 lebih besar dari rtabel yaitu 0,444.  

4. Hubungan Antara Kecepatan, 

Kelincahan, dan Power terhadap 

Keterampilan Bermain Siswa 

Ekstrakurikuler Sepak Bola Usia 13-15 

Tahun SMP Negeri 1 Rejotangan  

Uji regresi ganda menunjukan bahwa 

terdapat ada hubungan yang signifikan 

antara kecepatan (X1), kelincahan (X2), 

power(X3) dengan keterampilan bermain 

siswa ekstrakurikuler sepak bola usia 13-15 

SMP Negeri 1 Rejotangan (Y). Koefisien 

determinasi diperoleh 0,591 sehingga 

keterampilan bermain siswa ekstrakurikuler 

sepakbola usia 13-15 SMP Negeri 1 

Rejotangan dipengaruhi oleh tingkat 

kecepatan, kelincahan, dan powersebesar 

59,1% 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan maka kesimpulan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Ada hubungan antara kecepatan dengan 

keterampilan bermain siswa 

ekstrakurikuler sepak bola usia 13 – 15 

SMP Negeri 1 Rejotangan. 

2. Ada hubungan antara kelincahan 

dengan keterampilan bermain siswa 

ekstrakurikuler sepak bola usia 13 – 15 

SMP Negeri 1 Rejotangan.  

3. Ada hubungan antara power dengan 

keterampilan bermain siswa 

ekstrakurikuler sepak bola usia 13 – 15 

SMP Negeri 1 Rejotangan.  

Ada hubungan antara kecepatan, 

kelincahan, dan power dengan 

keterampilan bermain siswa 

ekstrakurikuler sepak bola usia 13 – 15 

SMP Negeri 1 Rejotangan. Hasil uji 

regresi berganda menunjukkan bahwa 

nilai koefisien determinasi yang 

diperoleh adalah 0,591, artinya tinggi 

rendahnya keterampilan bermain sepak 

bola ditentukan oleh kecepatan, 

kelincahan dan power sebesar 59,1%, 

sedangkan sisanya 40,9% ditentukan 

oleh faktor atau variabel lain yang tidak 

dikaji dalam penelitian ini 

 

Implikasi 

Hasil penelitian ini mempunyai 

implikasi praktis bagi pihak-pihak yang 

terkait dengan bidang pendidikan.  

1. Bagi pelatih, hasil penelitian ini dapat 

menjadi tolok ukur dan evaluasi 
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bagaimana usaha untuk meningkatkan 

keterampilan bermain sepak bola.  

2. Bagi pemain, bahwa kemampuan 

bermain sepak bola sangat berpengaruh 

terhadap keterampilan bermain sepak 

bola.  
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