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Abstrak 
 

Belum pernah diadakanya penelitian tentang keseimbangan, kelincahan dan kecepatan 

di SSB Kediri Putra, khususnya pada siswa kelompok usia 12-15 tahun, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara keseimbangan, kelincahan dan kecepatan 

terhadap keterampilan menggiring bola pada siswa SSB Kediri Putra usia 12-15 tahun. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode teknik penelitian 

menggunakan pendekatan korelasi, metode yang digunakan melalui tes, populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah siswa SSB Kediri Putra usia 12-15 tahun yang 

berjumlah 20 siswa. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah tes dengan 

menggunakan pendekatan one-shot-model yaitu menggunakan satu kali pengumpulan data. 

Analisis data menggunakan teknik analisis statistik dengan menganalisa, mengumpulkan, 

menyusun dan menyajikan data penyelidikan yang berwujud angka-angka. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa adanya hubungan antara keseimbangan, kelincahan dan kecepatan 

dengan keterampilan menggiring bola pada siswa SSB Kediri Putra usia 12-15 tahun 

ditunjukkan dari hasil analisis uji-F pada Ftabel dengan df (20-1=19 diperoleh nilai Ftabel 

sebesar 3,13 (taraf signifikan 5%). Dari hasil uji-F diperoleh nilai Fhitung = 6,819>Ftabel = 3,13 

dengan sig. 0,004 <0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Kesimpulannya adalah ada 

hubungan antara keseimbangan, kelincahan dan kecepatan dengan keterampilan menggiring 

bola pada siswa SSB Kediri Putra usia 12-15 tahun. 

 

Kata kunci: keseimbangan, kelincahan, kecepatan, keterampilan menggiring bola. 
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I. LATAR BELAKANG 

Olahraga pada dasarnya dibutuhkan 

oleh setiap manusia, termasuk pada anak 

usia dini. Aktivitas olahraga yang teratur 

dan terarah serta sesuai dengan karakte-

ristik para pelakunya, aktivitas olahraga 

tersebut dapat memberikan manfaat bagi 

pertumbuhan dan perkembangan manusia 

seutuhnya yang berlangsung seumur hi-

dup. Sehingga olahraga perlu di bina dan 

dikembangkan mulai dari lingkungan 

sekolah maupun lingkungan masyarakat. 

Sepakbola merupakan salah satu 

cabang olahraga yang sangat populer di 

seluruh dunia pada saat ini. Tidak sedikit 

orang menjadikan sepakbola sebagai 

ajang adu gengsi meskipun itu hanyalah 

antar kampung atau desa. Selain itu 

sepakbola juga ajang untuk menjalin 

persahabatan dan sebagai wadah untuk 

menggalangkan dana pada kegiatan sosial 

di masyarakat. 

Menurut Rahandianto dalam Stiya-

pramono (2015:20), “Sepakbola adalah 

permainan beregu, masing-masing regu 

terdiri dari sebelas orang pemain terma-

suk seorang penjaga gawang. Permainan 

diperbolehkan untuk dimainkan dengan 

seluruh anggota tubuh badan kecuali 

dengan kedua telapak tangan. 

Permainan sepakbola yang saat ini 

sudah sangat mendunia dan populer me-

mang dapat dimainkan oleh siapa saja da-

ri segala lapisan masyarakat dan berbagai 

usia. Dalam permainan sepakbola seo-

rang pemain harus mempunyai dasar tek-

nik sepakbola yang baik agar mampu ber-

main sepakbola dengan baik pula. Menu-

rut Robert L. Koger (2007:19) berpenda-

pat bahwa “teknik-teknik umum dalam 

permainan sepakbola secara teoritis dapat 

dikategorikan menjadi dua golongan, yai-

tu: teknik-teknik gerakan tanpa bola dan 

teknik-teknik gerakan dengan bola”. Se-

mua teknik dalam permainan sepakbola 

merupakan kelengkapan yang sangat fun-

damental, di samping kelengkapan lain-

nya, seperti latihan kondisi fisik, taktik 

dan mental. 

Agar permainan sepakbola menda-

patkan hasil yang memuaskan maka di-

perlukan keseimbangan, kelincahan dan 

kecepatan dengan keterampilan menggi-

ring bola saat permainan sepakbola. Fak-

tor postur tubuh serta bakat dari lahir juga 

berpengaruh dalam keseimbangan, kelin-

cahan dan kecepatan.  

Dari hasil pengamatan di lapangan 

banyak pemain yang mempunyai kelin-

cahan dan kecepatan pada saat menggi-

ring bola, akan tetapi tidak dapat mem-

pertahankan keseimbangannya sehingga 

pemain tersebut sering terjatuh, begitu 

juga sebaliknya mempunyai keseimbang-

an yang baik tapi tidak memiliki kemam-

puan yang baik dalam kelincahan dan 

kecepatan saat menggiring bola dan ada 

pula yang memiliki kecepatan tetapi da-
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lam segi keseimbangan dan kelincahan 

masih kurang. 

Menurut Sajoto (1988: 58) dalam 

Nikolaus Setyo (2016:19), “keseimbang-

an adalah kemampuan seseorang meng-

endalikan organ-organ syaraf ototnya”. 

Keseimbangan membantu anak lebih baik 

dalam melakukan keterampilan gerak dan 

menikmati gerakan. Dalam permainan 

sepakbola keseimbangan berfungsi untuk 

mengurangi resiko cidera, meningkatkan 

kerja otot dan juga diperlukan dalam 

pelaksanaan gerakan yang berlangsung 

cepat, misalkan menggiring bola, meng-

hindari lawan dan menendang bola dalam 

jarak dekat maupun jarak jauh (Johan, 

2012). 

Selain keseimbangan, kelincahan 

juga diperlukan dalam keterampilan 

menggiring bola saat permainan sepak-

bola. Kelincahan merupakan salah satu 

komponen fisik yang banyak diperguna-

kan dalam olahraga. Kelincahan pada 

umumnya didefinisikan sebagai kemam-

puan mengubah arah secara efektif dan 

cepat, sambil melakukan lari dalam kea-

daan penuh, (Baley, James A, 1986:198) 

dalam Nikolaus Setyo (2016:12). Kelin-

cahan itu sendiri merupakan salah satu 

komponen kondisi fisik yang banyak di-

gunakan dalam olahraga. Kelincahan me-

rupakan unsur kemampuan gerak yang 

juga harus dimiliki oleh pemain sepakbo-

la, sebab dengan kelincahan yang tinggi 

pemain dapat menghemat tenaga dalam 

waktu permainan. 

Kemampuan menggiring bola me-

nuntut seorang pemain untuk banyak me-

lakukan improvisasi gerakan dengan me-

rubah-rubah arah dan kecepatannya untuk 

dapat melewati lawan. Kecepatan meru-

pakan komponen fisik yang mendasar, 

sehingga kecepatan merupakan faktor pe-

nentu dalam cabang olahraga seperti bela 

diri, renang dan olahraga permainan. 

Menurut Bompa Tudor (1983:249) dalam 

Nikolaus Setyo (2016:10) mengatakan, 

“kecepatan adalah kemampuan memin-

dahkan badan atau menggerakkan suatu 

benda atau objek secara sangat cepat”. 

Kecepatan mengacu pada kecepatan gera-

kan dalam melakukan suatu keterampilan 

bukan hanya sekedar lari. Menggerakkan 

kaki dengan cepat merupakan keterampi-

lan fisik terpenting bagi pemain bertahan 

dan harus ditingkatkan kemampuan 

mengubah arah pada saat terakhir meru-

pakan hal yang terpenting lainnya. 

Dalam permainan sepakbola meng-

giring bola merupakan kewajiban yang 

harus bisa dilakukan seluruh pemainnya, 

tidak heran jika pengamat sepakbola 

mampu mengatakan mahir tidaknya sese-

orang dalam bermain sepakbola hanya 

dengan melihat keterampilannya dalam 

menggiring bola. Ada banyak unsur yang 

diperlukan dalam meningkatkan keteram-

pilan menggiring bola, seperti: Keseim-
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bangan, Kelincahan, Kecepatan, Kelentu-

kan dan sebagainya. Menurut Hughes 

Carles (1980:235) dalam Nikolaus Setyo 

(2016:25), “menggiring bola adalah ke-

mampuan seorang pemain penyerang 

menguasai bola untuk melewati lawan”. 

Berdasarkan uraian di atas maka 

peneliti akan mengadakan sebuah peneli-

tian dengan judul “Hubungan Antara 

Keseimbangan, Kelincahan dan Kece-

patan dengan Keterampilan Menggi-

ring Bola Pada siswa SSB Kediri Putra 

Usia 12-15 Tahun”. 

 

II. METODE 

Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pendekatan kuantitas-

tif. Teknik penelitian ini menggunakan 

pendekatan korelasi, yang bertujuan un-

tuk mencari hubungan keseimbangan, ke-

lincahan dan kecepatan dengan keteram-

pilan menggiring bola pada siswa SSB 

Kediri Putra usia 12-15 tahun. 

Tempat penelitian ini di Lapangan 

Manisrenggo dimana SSB Kediri Putra 

berlatih, dan waktu penelitian ini dilaksa-

nakan pada bulan November-Desember 

2017 sesuai dengan surat keputusan yang 

telah di ketahui dari pihak kampus dan 

SSB Kediri Putra. 

Menurut Arikunto (2002:108), “po-

pulasi adalah keseluruhan subyek peneli-

tian. Populasi dibatasi sebagai sejumlah 

penduduk atau individu yang paling sedi-

kit mempunyai sifat yang sama”. Popu-

lasi dalam penelitian ini adalah pemain 

dari SSB Kediri Putra usia 12-15 tahun 

yang berjumlah 20 siswa. Dalam peneli-

tian ini mengambil sampel menggunakan 

teknik Non Purposive Sampling yaitu 

sampling jenuh. Menurut Sugiyono, 

(2007:85) “sampling jenuh adalah sensus, 

dimana semua anggota populasi dijadikan 

sampel”. Adapun sampel dari penelitian 

ini adalah pemain sepakbola SSB Kediri 

Putra usia 12-15 tahun yang berjumlah 20 

pemain. 

Teknik untuk mengumpulkan data 

melalui tes atau praktik yang mengguna-

kan tes kondisi fisik pemain sepakbola 

SSB Kediri Putra Usia 12-15 tahun. 

 

III. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

1. Hubungan keseimbangan dengan 

keterampilan menggiring bola pa-

da permainan sepakbola 

Hal ini ditunjukkan dari hasil 

analisis korelasi product moment 

sebesar 0,610 dibandingkan dengan 

rtabel tingkat signifikan 5% N=20 

sebesar 0,444. Sehingga rhitung > rtabel 

dengan sig. 0,004 < 0,05, maka H1 

diterima dan H0 ditolak. 

2. Hubungan kelincahan dengan ke-

terampilan menggiring bola pada 

permainan sepakbola. 

Hal ini dapat ditunjukkan dari 

hasil analisis korelasi product mo-
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ment sebesar 0,704 dibandingkan 

dengan rtabel tingkat signifikan 5% 

N=20 sebesar 0,444. Jadi rhitung > rtabel 

dengan sig. 0,000 < 0,05, maka H1 

diterima dan H0 ditolak. 

3. Hubungan kecepatan dengan kete-

rampilan menggiring bola pada 

permainan sepakbola. 

Hal ini dapat ditunjukkan dari 

hasil analisis korelasi product 

moment sebesar 0,785 dibandingkan 

dengan rtabel tingkat signifikan 5% 

N=20 sebesar 0,444. Jadi rhitung > rtabel 

dengan sig. 0,001 < 0,05, maka H1 

diterima dan H0 ditolak. 

4. Hubungan antara Keseimbangan, 

Kelincahan dan Kecepatan dengan 

keterampilan menggiring bola pa-

da permainan sepakbola. 

Hal ini dapat ditunjukkan dari 

hasil analisis uji-F pada Ftabel dengan 

df (20-1 = 19 diperoleh nilai Ftabel 

sebesar 3,13 (taraf signifikan 5%). 

Dari hasil uji-F diperoleh nilai Fhitung 

= 6,819 > Ftabel = 3,13 dengan sig. 

0,004 < 0,05, maka H1 diterima dan 

H0 ditolak. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan pada bab IV maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Ada hubungan antara keseimbangan 

dengan keterampilan menggiring bo-

la pada siswa SSB Kediri Putra usia 

12-15 tahun.  

2. Ada hubungan antara kelincahan 

dengan keterampilan menggiring bo-

la pada siswa SSB Kediri Putra usia 

12-15 tahun. 

3. Ada hubungan antara kecepatan 

dengan keterampilan menggiring bo-

la pada siswa SSB Kediri Putra usia 

12-15 tahun.  

4. Ada hubungan antara keseimbangan, 

kelincahan dan kecepatan dengan 

keterampilan menggiring bola pada 

siswa SSB Kediri Putra usia 12-15 

tahun. 
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