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ABSTRAK 

 
         Penelitian ini dilatar belakangi oleh kemampuan menggiring bola pada permainan futsal yang 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat penting diantaranya yaitu kecepatan, kelincahan 

dan kelentukan. Ketiga unsur tersebut terkadang tidak terlalu di perhatikan oleh orang-orang awam 

yang hanya sekedar menjadikan olahraga futsal hanya sebagai hobi semata.  

         Berdasarkan latar belakang terdapat rumusan masalah adakah hubungan kecepatan dengan 

kemampuan menggiring bola dalam permainan futsal?, adakah hubungan kelincahan dengan 

kemampuan menggiring bola dalam permainan futsal?, adakah hubungan kelentukan dengan 

kemampuan menggiring bola dalam permainan futsal? Dan adakah hubungan kecepatan, kelincahan, 

kelentukan dengan kemampuan menggiring bola dalam permainan futsal. 

         Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan teknik 

analisis korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa ekstrakulikuler yang ada di SMP 

Negeri 3 Kota Kediri Tahun Ajaran 2017/2018 yang berjumlah 30 orang. Teknik sampel yang 

digunakan adalah neoprobability sampling. Teknik neoprobability sampling yang dipilih adalah 

sampling jenuh berjumlah 30 orang. Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa menggunakan 

data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode survei. Metode analisis yang 

digunakan adalah analisis koefisien determinasi (R2) dengan bantuan software SPSS 23 for windows. 

         Hasil pengujian hipotesis menggunakan korelasi product moment. dalam permainan futsal 

menunjukkan kecepatan, kelincahan dan kelentukan berpengaruh signifikan dengan kemampuan 

menggiring bola. Dimana hasil dari kecepatan memiliki hasil sebesar 45,2%, kelincahan memiliki 

hasil 56,9%, kelentukan memiliki hasil sebesar 38%.  

         Berdasarkan pembahasan yang telah dikaji sebelumnya melalui analisis data dapat 

disimpulkan bahwa hubungan kecepatan, kelincahan dan kelentukan dengan kemempuan menggiring 

bola 48.5% dengan kemampuan menggiring bola. pada siswa ekstrakulikuler di SMP Negeri 3 Kota 

Kediri Tahun Ajaran 2017/2018. 

 

 
KATA KUNCI  : Kecepatan, Kelincahan, Kelentukan, Kemampuan Menggiring Bola  

 

 

I. LATAR BELAKANG 

         Futsal merupakan salah satu 

cabang olahraga yang sangat digemari 

oleh sebagian besar manusia bahkan 

mendapat simpati dari masyarakat 

Indonesia. Futsal juga digemari oleh 

semua lapisan masyarakat baik dari 

tingkat daerah, nasional, internasional, 

anak-anak, dewasa, hingga orang tua. 

Futsal juga dikenal dengan berbagai 
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nama lain yaitu (futbol sala dalam 

bahasa spanyol berarti sepak bola dalam 

ruangan). Tujuan permainan futsal 

adalah memasukan bola ke gawang 

lawan dengan memanipulasi bola dengan 

kaki. Setiap tim memiliki lima pemain 

utama dan diizinkan memiliki pemain 

cadangan. Dalam beberapa tahun 

terakhir ini futsal sangat terkenal di 

Indonesia, baik di Jakarta maupun di 

daerah lain. Untuk memperoleh prestasi 

yang baik dalam permainan futsal tentu 

saja harus di dukung oleh penguasaan 

teknik dasar yang baik. 

         Teknik dasar dalam bermain futsal 

meliputi beberapa hal menurut Justinus 

Lhaksana (2011 :29), teknik dasar yang 

harus dikuasai dalam bermain futsal 

adalah mengumpan (Passing), menahan 

bola (Control), mengumpan lambung 

(Chipping), menggiring bola (Dribbling) 

dan menembak bola (Shooting). Khusus 

untuk teknik menggiring bola memiliki 

peranan penting terhadap permainan 

futsal. Menurut Justinus Lhaksana(2011 

:33), teknik dribbling merupakan 

keterampilan penting dan mutlak harus 

dikuasai oleh setiap pemain futsal. 

Dribbling merupakan kemampuan yang 

dimiliki setiap pemain dalam menguasai 

bola sebelum diberikan kepada 2 

temannya untuk menciptakan peluang 

dalam mencetak gol. 

         Pada kenyataannya banyak orang 

yang hobi bermain futsal lupa akan 

pentingnya keterampilan menggiring 

bola (dribbling) tersebut. Padahal 

semakin terampil dalam membawa bola 

untuk melewati lawan serta dapat 

mempertahankan dari rebutan lawan 

akan menghasilkan peluang untuk 

mencetak gol lebih besar dan dapat 

mengendalikan permainan. Seperti 

halnya ekstrakulikuler futsal di SMP 

Negeri 3 Kota Kediri yang dimulai pada 

tahun ajaran 2015/2016, berdasarkan 

hasil wawancara dengan pembimbing 

ekstrakulikuler, cabang olahraga futsal 

merupakan salah satu cabang olahraga 

yang paling di minati. Bahkan prestasi 

yang diperoleh di SMP Negeri 3 Kediri 

ini cukup banyak untuk kategori juara, 

meskipun banyak yang juara dibidang 

sepak bola bukan hanya futsal, akan 

tetapi pemain yang bermain di sepak 

bola rata-rata mengikuti futsal juga.  

         Hal ini terbukti dari antusiasme 

para siswa untuk mengikuti 

ekstrakulikuler futsal. Namun siswa 

yang mengikuti kegiatan ekstrakulikuler 

tidak semuanya memiliki keterampilan 

dasar yang mumpuni, terutama 

kemampuan teknik menggiring bola 

(dribbling). Tingkat keterampilan 

menggiring bola (dribbling) siswa 

ekstrakulikuler SMP Negeri 3 Kota 
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Kediri ini masih tergolong stabil atau 

bisa dikatakan belum semuanya 

menguasai. Terlihat ketika mereka 

bermain masih sulit untuk membawa 

bola sampai ke titik terdekat gawang. 

Sedangkan pemberian tes dribbling juga 

diakui masih jarang sehingga tidak 

diketahuinya seberapa besar tingkat 

kelincahan, kecepatan dan kelentukan 

siswa terhadap keterampilan menggiring 

bola (dribbling) tersebut. 

         Para peserta ekstrakulikuler juga 

belum banyak mengetahui faktor apa 

saja yang mempengaruhi agar dapat 

menggiring bola dengan baik. Maka dari 

itu untuk mencapai target tersebut 

dibutuhkan usaha maksimal untuk 

mengembangkan keterampilan dribbling 

siswa dengan cara memberikan 

pemahaman tentang faktor yang 

mempengaruhi teknik menggiring bola. 

Pada tahun terakhir ekstrakulikuler futsal 

pernah beberapa kali mengikuti 

pertandingan futsal antar sekolah akan 

tetapi belum mendapatkan prestasi yang 

memuaskan. 

         Menggiring bola tidak hanya 

dipengaruhi oleh satu faktor saja namun 

banyak faktor yang mempengaruhi 

dalam menggiring bola seperti 

kecepatan, kelentukan, kelincahan, 

koordinasi, keseimbangan dan lain-lain. 

Untuk itu hal pertama yang akan 

dilakukan adalah mengukur sejauh mana 

siswa memiliki kemampuan dasar 

menggiring bola, serta mengetahui hal 

apa saja yang mempengaruhi agar dapat 

menggiring bola dengan baik lalu 

menghubungkannya agar mengetahui 

latihan apa saja yang patut diberikan 

agar teknik menggiring bola siswa SMP 

Negeri 3 Kediri semakin baik. Latihan 

yang dilakukan ekstrakurikuler futsal di 

SMP Negeri 3 Kediri dilaksanakan satu 

kali dalam seminggu.  

         Sarana dan prasarana yang 

digunakan sudah cukup memadai seperti 

lapangan futsal, bola futsal, gawang, dan 

kun. Program latihan yang telah 

diberikan antara lain teknik dasar, 

latihan kondisi fisik, dan permainan, 

akan tetapi pemberian materi belum 

maksimal dikarenakan frekuensi latihan 

dan waktu latihan yang sangat kurang 

serta pemberian materi teknik dasar yang 

kurang bervariasi membuat kurang 

bersemangat siswa dalam mengikuti 

latihan.. 

        Berdasarkan keterangan diatas, 

banyak sekali faktor yang 

mempengaruhi agar memiliki teknik 

dasar menggiring bola dengan baik, 

diantaranya kecepatan, kelincahan dan 

kelentukan. Untuk membutikan bahwa 

faktor-faktor tersebut berpengaruh 

dengan teknik menggiring bola maka 
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penulis ingin melakukan penelitian 

tentang “ Hubungan,  Kecepatan, 

Kelincahan, Dan Kelentukan Dengan 

Kemampuan Menggiring Bola Dalam 

Permainan Futsal Pada Siswa 

Extrakulikuler Di SMP Negeri 3 Kota 

Kediri Tahun Ajaran 2017/2018”. 

 

II. METODE 

         Didalam penelitian ini terdapat dua 

variabel yaitu: Variabel terikat adalah 

kecepatan, kelincahan dan kelentukan. 

Variabel bebas adalah menggiring bola 

         Pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif. Menurut 

Sugiyono (2016:14), pendekatan 

kuantitatif dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu, teknik pengambilan 

sampel pada umumnya dilakukan secara 

random, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif/statistik 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah ditetapkan. Alasan peneliti 

menggunakan pendekatan kuantitatif 

adalah data yang sifatnya dapat diukur, 

rasional, dan sistematis. 

          Dalam penelitian ini yang menjadi 

populasi adalah adalah seluruh siswa 

yang mengikuti kegiatan ekstrakulikuler 

di SMP Negeri 3 Kota Kediri sebanyak 

30 siswa. 

         Pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan teknik 

pengambilan Neoprobability sampling. 

Menurut Sugiyono (2016:122), 

Neoprobability sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang/kesempatan sama bagi setiap 

unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel. Teknik 

Nonprobability sampling yang dipilih 

dalam penelitian ini adalah sampling 

jenuh. Menurut Sugiyono (2016:124), 

Sampling  jenuh adalah teknik penentuan 

sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel. Hal ini sering 

dilakukan bila jumlah populasi relatif 

kecil, yaitu 30 orang. 

         Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian yaitu berupa tes kecepatan 

menggunakan tes kecepatan lari 30 

meter, tes kelincahan menggunakan 

Aggility T-tes,  kelentukan menggunakan 

tes Sit and Reach dan Tes menggiring 

bola menggunakan Tes menggiring bola. 

         Teknik analisis data yang 

digunnakan adalah analisis statistik dan 

analisis non statistik dengan progam 

SPSS  23  for Windows Evaluation 

Version, Dalam penelitian seseorang 

dapat memakai salah satu analisis 
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tersebut. Karena data yang terkumpul 

berupa angka, maka penulis 

menggunakan analisis statistik. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Arikunto (2011: 

298) yang menyatakan; cara-cara ilmiah 

yang dipersiapkan untuk mengumpulkan 

data dengan menganalisis data 

penyelidikan yang terwujud angka-angka 

adalah teknik statistik..  

         Analisa statistik dapat memberikan 

efisiensi dan efektifitas kerja karena 

dapat membuat data lebih ringkas 

bentuknya. Metode analisa yang 

digunakan adalah analisa deskriptif 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

         Berdasarkan pembahasan yang 

telah dikaji sebelumnya melalui 

analisis data yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan kecepatan, 

kelincahan dan kelentukan terhadap 

kemempuan menggiring, maka 

didapatkan kesimpulan sebagai berikut 

yaitu : Ada hubungan yang positf dan 

signifikan antara kecepatan dengan 

kemampuan menggiring bola pada 

siswa ekstrakurikuler futsal di SMP 

Negeri 3  Kota Kediri Tahun Ajaran 

2017-2018 sebesar 45,2 %, Ada 

hubungan yang positif dan signifikan 

antara kelincahan dengan kemampuan 

menggiring bola pada siswa 

ekstrakurikuler futsal di SMP Negeri 3 

Kota Kediri Tahun Ajaran 2017-2018 

sebesar 56,9%, Ada hubungan yang 

signifikan antara kelentukan dengan 

kemampuan menggiring bola pada 

siswa ekstrakurikuler futsal di SMP 

Negeri 3 Kota Kediri Tahun Ajaran 

2017-2018 sebesar 38%, Ada 

hubungan yang positif dan signifikan 

antara kecepatan, kelincahan, dan 

kelentukan dengan kemampuan 

menggiring bola pada siswa 

ekstrakurikuler futsal di SMP Negeri 3 

Kota Kediri. Tahun Ajaran 2017-2018 

sebesar 48,5%. 

 

IV. DAFTAR PUSTAKA  

Apta Mylsidayu Dan Febi Kurniawan. 

2015. Ilmu Kepelatihan Dasar. 

Bandung: CV Alfabeta. 

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur 

Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta. Pt. Rineka Cipta. 

Frankel, J. P. & Wallen N. E. 2008. How To 

Design And Evaluate Research In 

Education. New York: Mcgraw-Hill 

Companies, Inc. 

Harsono. 2001. Coaching Dan Aspek-Aspek 

Psikologis Dalam Coaching. Jakarta: 

CV Tambak Kusuma. 

Mulyono, M. Asriady. 2017. Buku Pintar 

Futsal. Jakarta: Anugrah.  

Lhaksana, Justinus. 2011. Taktik Dan 

Strategi Futsal Modern. Jakarta: Be 

Champion (Penebar Swadaya Grup). 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Riko Hari Purnomo| 13.1.01.09.0295 
FKIP – PENJASKESREK 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 7|| 

 
 

Nurhasan. 2001. Tes Dan Pengukuran 

Dalam Pendidikan Jasmani. Jakarta 

Pusat: Direktorat Jenderal Olahraga. 

Sajoto. 1988. Pembinaan Kondisi Fisik 

Dalam Olahraga. Departemen 

Pendidikan Dan Kebudayaan 

Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi Proyek Pengadaan Buku Pada 

Lembaga Pengembangan Tenaga 

Pendidikan. Jakarta. 

Sukadiyanto. 2005. Pengantar Teori Dan 

Metodologi Melatih Fisik. 

Yogyakarta: FIK Universitas Negeri 

Yogyakarta. 

Singarimbun, Masri Dan Sofian Effendi. 

1989. Metode Penelitian Survey. 

LP3ES. Jakarta. 

Suci, Ririn Oviyani. 2015. “Hubungan 

Antara Kekuatan Otot Tungkai, 

Kelincahan Dan Koordinasi Mata-

Kaki Terhadap Ketrampilan 

Menggiring Bola Peserta 

Ekstrakurikuler Futsal SMP Negeri 2 

Banguntapan Kabupaten Bantul 

Provinsi Yogyakarta”. Skripsi. 
Fakultas Ilmu Keolahragaan. 

Universitas Negeri Yogyakarta. 

Yogyakarta. 

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian 

Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. 

Bandung: Alfabeta. 

Wibowo, Hendro. 2014. “Sumbangan 

Kecepatan, Kelentukan, Dan 

Kelincahan Terhadap Kemampuan 

Menggiring Bola Siswa Yang 

Mengikuti Ekstrakurikuler Sepak 

Bola Di Smp Diponegoro Sleman”. 

Skripsi. Fakultas Ilmu Keolahragaan. 

Universitas Negeri Yogyakarta. 

Yogyakarta. 

Widiastuti. 2015. Tes Dan Pengukuran 

Olahraga. Jakarta: Rajawali 


