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ABSTRAK 

 
         Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa 

pembelajaran Menggiring Bola adalah salah satu teknik yang sangat tidak asing lagi dan sangat sering 

digunakan untuk berlatih bahkan untuk pemanasan dalam suatu pertandingan, bahkan Menggiring 

Bola ini bisa jadi salah satu teknik yang paling utama dalam sepakbola. 

Permasalahan penelitian ini adalah (1) Adakah hubungan antara kecepatan dengan 

kemampuan menggiring bola pada permainan sepakbola pada siswa ekstrakurikuler SMKN 1 

Plosoklaten tahun 2017/2018 ? (2) Adakah hubungan antara kelincahan dengan kemampuan 

menggiring bola pada permainan sepakbola pada siswa ekstrakurikuler SMKN 1 Plosoklaten tahun 

2017/2018 ? (3) Adakah hubungan antara kelentukan dengan kemampuan menggiring bola pada 

permainan sepakbola pada siswa ekstrakurikuler SMKN 1 Plosoklaten tahun 2017/2018 ? (4) Adakah 

hubungan antara kecepatan, kelincahan, dan kelentukan dengan kemampuan menggiring bola pada 

permainan sepakbola pada siswa ekstrakurikuler SMKN 1 Plosoklaten tahun 2017/2018? 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode teknik penelitian menggunakan 

pendekatan korelasi, dengan jumlah sampel 30 siswa. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya hubungan antara kecepatan,, kelincahan dan 

kelentukan dengan kemampuan menggiring bola pada siswa SMKN 1 Plosoklaten tahun 2018 

ditunjukkan dari hasil analisis data Diperoleh nilai probabilitas (sig.F Change) adalah 0,001. Karena 

didapatkan bahwa nilai probabilitas menunjukkan nilai 0,031 < 0,05 maka terdapat hubungan yang 

signifikan antara kecepatan (X1) dengan kemampuan menggiring bola (Y), nilai 0,021 < 0,05 maka 

terdapat hubungan yang signifikan antara kelincahan (X2) dengan kemampuan menggiring bola (Y), 

nilai 0,015 < 0,05 maka terdapat hubungan yang s ignifikan antara kelentukan (X3) dengan 

kemampuan menggiring bola (Y), nilai 0,001 < 0,005 maka terdapat hubungan yang signifikan antara 

kecepatan, kelincahan, dan kelentukan terhadap kemampuan menggiring bola.  

Simpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan antara kecepatan, kelincahan dan kelentukan 

dengan kemampuan menggiring bola pada siswa ekstrakurikuler tahun 2018. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan masukan untuk mengetahui hubungan antara kecepatan, kelincahan dan 

kelentukan dengan kemampuan menggiring bola. 

 

 

KATA KUNCI  : kecepatan, kelincahan, kelentukan, kemampuan menggiring bola. 
 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

 Dalam kehidupan sehari – hari, 

manusia tidak dapat dipisahkan dari 

olahraga baik untuk adu prestasi maupun 

untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap 

sehat. Olahraga mempunyai peranan 
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yang penting dalam kehidupan manusia 

yang sehat secara jasmani, rohani, serta 

mempunyai kepribadian, disiplin, 

sportivitas yang tinggi sehingga pada 

akhirnya akan terbentuk manusia yang 

berkualitas. Sepakbola yang sudah 

memasyarakat baik sebagai hiburan, 

mulai dari latihan peningkatan kondisi 

tubuh atau sebagai prestasi untuk 

membela desa, daerah dan negara. 

Sepakbola yang sudah memasyarakat itu 

merupakan gambaran persepakbolaan di 

Indonesia khususnya negara maju pada 

umumnya. Sepakbola adalah cabang 

olahraga beregu yang sangat kompleks, 

maka untuk dapat bermain dengan baik 

diperlukan kerja sama yang baik dan 

rapi. Oleh karena itu kerjasama tim 

merupakan kebutuhan permainan 

sepakbola harus dipenuhi oleh setiap tim 

yang menginginkan kemenangan. 

Kemenangan dalam sepakbola hanya 

akan diraih dengan melalui kerjasama 

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. 

Sepakbola merupakan permainan 

olahraga beregu dengan satu bola besar. 

Dalam permainan sepakbola ini terdiri 

dari dua regu, setiap regu terdiri atas 11 

orang, dengan susunan lima orang 

bagian depan, tiga orang penghalang, 

dua orang bagian belakang, dan satu 

orang penjaga gawang (penjaga mistar). 

Sepakbola ini mengandalkan kekuatan 

dan ketahanan otot kaki, daya tahan 

tubuh yang prima (Lukman Yudianto, 

2009 : 4). Perkembangan permainan 

sepakbola ini adalah mencapai tingkat 

yang sangat menggembirakan.Karena 

selain permainan ini dapat dilakukan 

oleh semua kalangan masyarakat juga 

dapat dilakukan dengan melibatkan 

banyak orang. Permainan sepakbola kita 

ketahui sangat popular di kota maupun 

di pedesaan. Hal ini dapat kita lihat 

hampir setiap tahun ada  kompetisi atau 

turnamen baik tingkat regional, nasional, 

maupun internasional. Namun demikian 

bukan berarti bahwa apa yang saat ini 

berkembang tidak memiliki suatu 

kelemahan dalam segi penguasan tehnik, 

melainkan banyak yang harus 

diperhatikan terutama dari segi tehnik 

dasar, diantaranya tehnik menggiring 

bola yang sangat dominan untuk 

melewati lawan. Menggiring bola 

berguna untuk melewati lawan, mencari 

kesempatan memberi umpan kepada 

kawan dan untuk menahan bola tetap ada 

dalam penguasaan. Menggiring bola 

memerlukan ketarampilan yang baik dan 
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dukungan dari unsur – unsur kondisi 

fisik yang baik pula seperti kecepatan, 

kelincahan, dan kelentukan dapat 

memberikan gerak lebih cepat. 

Ciri dari permainan sepakbola 

modern sekarang ini yaitu, apabila suatu 

tim sedang menguasai bola, maka semua 

pemain kecuali penjaga gawang 

berupaya menjadi pemain yang 

berfungsi sebagai penyerang, sebaliknya 

bila bola dipihak lawan maka semua 

pemain harus dapat melakukan sebagai 

fungsi pemain bertahan tidak 

memandang dia sebagai pemain 

penyerang. . Dapat disimpulkan bahwa 

ciri pemain sepakbola modern adalah 

setiap pemain harus memiliki 

kemampuan serba bisa, baik dari sebagai 

pemain penyerang maupun pemain 

bertahan. Dengan demikian cara pemain 

harus memiliki ketrampilan tehnik dasar 

pemain sepakbola yang tinggi. 

Ketrampilan tehnik dasar ini bisa 

dikatakan sebagai dasar dari bermain 

sepakbola, tanpa tehnik dasar yang baik 

pemain tak dapat melakukan taktik yang 

ditentukan.Dalam pertandingan banyak 

unsur yang harus diperhatikan sebaik – 

baiknya yaitu unsur ketrampilan tehnik 

dasar, kondisi fisik yang prima, 

kemampuan pengembangan tehnik dasar 

dan memiliki kematangan juara. 

Kecepatan, kelincahan, dan 

kelentukan merupakan sebagian bentuk 

latihan yang diperlukan agar dikuasai 

oleh seorang pemain untuk menopang 

tehnik bermain sepakbola sehingga 

diperlukan ketrampilan tertentu yang 

terarah.Pada dasarnya kecepatan, 

kelincahan, dan kelentukan sangat 

diperlukan oleh pemain untuk mencapai 

prestasi secara maksimal. 

Salah satu tujuan pendidikan jasmani 

di lembaga – lembaga pendidikan 

diantaranya ialah untuk meningkatkan 

kemampuan siswa melalui aktivitas 

jasmani yang diaplikasikan melalui 

cabang – cabang olahraga yang sudah 

memasyarakat di lingkungan suatu 

lembaga pendidikan atau sekolah yang 

bersangkutan dan pada kenyataan 

masyarakat sangat banyak 

mengharapkan peningkatan kemampuan.  

Untuk mencapai tujuan yang di 

inginkan pihak sekolah biasanya 

menyelenggarakan kegiatan 

ekstrakurikuler di sana siswa dapat 

menuangkan suatu pemikiran, 

menyalurkan bakat, minat, belajar 

kelompok, siswa dapat berinteraksi 

dengan sesame teman dan bisa juga 

untuk menambah wawasan pengetahuan 

siswa. 

Salah satu sekolah lanjutan pertama 

di Plosoklaten yang juga melaksanakan 
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kegiatan ekstrakurikuler yaitu SMKN 1 

Plosoklaten yang merupakan salah satu 

sekolah favorit. Tidak hanya  

ekstrakurikuler yang bergerak dalam 

bidang akademik saja yang banyak 

diminati oleh siswa. 

Salah satunya ekstrakurikuler cabang 

olahraga yang diminati siswa di SMKN 

1 Plosoklaten adalah sepakbola. Cabang 

olahraga sepakbola merupakan salah 

satu cabang olahraga yang dapat 

menjangkau seluruh lapisan masyarakat, 

oleh karena itu peningkatan ketrampilan 

bermain sepakbola siswa di sekolah 

maupun para pemainnya telah menjadi 

keharusan setelah melihat tuntutan yang 

besar dari masyarakat. 

Di samping itu permainan sepakbola 

sangat penting artinya bagi para siswa, 

utamanya dalam menunjang tercapainya 

tujuan pendidikan secara umum untuk 

meningkatkan prestasi sepakbola 

dituntut adanya berbagai usaha dalam 

membina olahraga sepakbola yang 

merupakan cabang olahraga beregu yang 

melibatkan banyak orang yang sudah 

menguasai. 

Melihat uraian diatas dapat 

dibayangkan betapa penting penguasaan 

tehnik dasar menggiring bola yang baik 

dan benar sehingga dapat meningkatkan 

prestasi bermain sepakbola.Kecepatan, 

kelincahan, dan kelentukan menjadi 

perhatian khusus dari penulis untuk 

diadakan penelitian dengan maksud 

untuk memberikan dukungan ilmiah 

yang berupa penelitian ilmiah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan di atas, maka penulis 

mengadakan penelitian dengan judul 

“Hubungan antara Kecepatan, 

Kelincahan, dan Kelentukan Terhadap 

Kemampuan Menggiring Bola dalam 

Permainan Sepakbola Pada Siswa 

Ekstrakurikuler SMKN 1 Plosoklaten 

Tahun 2017/2018”. 

 

II. METODE 

Didalam penelitian ini terdapat dua 

variabel yaitu: Variabel terikat adalah 

kecepatan, kelincahan dan kelentukan. 

Variabel bebas adalah menggiring bola 

Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif 

kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dimaksudkan untuk 

menyelidiki keadaan, kondisi atau hal – 

hal yang sudah disebutkan, yang 

hasilnya dipaparkan dalam bentuk 

laporan (Arikunto, 2009:3). 

Dalam penelitian ini yang menjadi 

populasi adalah adalah seluruh siswa 

yang mengikuti kegiatan ekstrakulikuler 

di SMKN 1 Plosoklaten sebanyak 30 

siswa. 
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Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan yaitu dengan random 

sampling. Menurut Sugiyono (2016:124) 

teknik random sampling adalah teknik 

pengambilan sampel dimana semua 

individu dalam populasi baik secara 

sendiri – sendiri atau bersama – sama 

diberi kesempatan yang sama untuk 

dipilih sebagai anggota sampel.  

Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian yaitu berupa tes kecepatan 

menggunakan tes kecepatan lari 60 

meter, tes kelincahan menggunakan 

Aggility T-tes,  kelentukan menggunakan 

tes Sit and Reach dan Tes menggiring 

bola menggunakan Tes menggiring bola. 

Teknik analisis data pada penelitian ini 

menggunakan statistik deskriptif. 

Menurut Sugiyono (2016 :207) statistik 

deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskriptifkan dan  

menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagai mana adanya. Bisa 

juga dikatakan analisis data pada 

penelitian ini menggunakan analisis 

logis dengan bentuk naratif. 

 

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 positif dan 

signifikan antara kecepatan dengan 

kemampuan menggiring bola pada 

siswa ekstrakurikuler di SMKN 1 

Plosoklaten Tahun 2017-2018 sebesar 

39,4%, Ada hubungan yang positif dan 

signifikan antara kelincahan dengan 

kemampuan menggiring bola pada 

siswa ekstrakurikuler di SMKN 1 

Plosoklaten Tahun 2017-2018 sebesar 

42%, Ada hubungan yang signifikan 

antara kelentukan dengan kemampuan 

menggiring bola pada siswa 

ekstrakurikuler di SMKN 1 Plosoklaten 

Tahun 2017-2018 sebesar 43,9%, Ada 

hubungan yang positif dan signifikan 

antara kecepatan, kelincahan, dan 

kelentukan dengan kemampuan 

menggiring bola pada siswa 

ekstrakurikuler di SMKN 1 Plosoklaten 

Tahun 2017-2018 sebesar 46,3%. 
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