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ABSTRAK 
 
 

Prasetya, AgustaIrfan. 2016. Kontribusi kecepatan lari dan kelincahan terhadap 
kemampuan menggiring bola dalam permainan sepakbola pada peserta 
ekstrakurikuler sepakbola di SD Muhammadiyah I Alternatif Kota Magelang. 
2016.Skripsi. Sarjana Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, 
Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. 
Dosen Pembimbing: 1. Dr. Sulaiman, M.Pd., 2.Dr. Tri Rustiadi, M.Kes 
 
Kata kunci : Kecepatan lari, Kelincahan, Menggiring Bola 
 

Sepak Bola termasuk ke dalam program kurikulum pembelajaran bola 
besar. Dalam sepak bola, faktor yang menenentukan dalam menggiring bola 
antara lain : keseimbangan, kelincahan, kekuatan fisik, kecepatan, koordinasi, 
kekuatan dan daya tahan. Kecepatan lari dan kelincahan merupakan bagian dari 
beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan menggiring bola. Tujuan dari 
penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui kontribusi kecepatan lari terhadap 
kemampuan menggiring bola, 2) Untuk mengetahui kontribusi kelincahan 
terhadap kemampuan menggiring bola, 3) untuk mengetahui kontribusi antara 
kecepatan lari dan kelincahan terhadap kemampuan menggiring bola.. 

Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan teknik studi korelasional. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh peserta 
ekstrakurikuler sepakbola di SD Muhammadiyah I Alternatif Kota Magelang, 
tahun 2016. Terdapat 3 butir tes dalam penelitian ini yaitu : tes kecepatan lari, tes 
kelincahan, dan tes kemampuan menggiring bola. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh peserta ekstrakurikuler sepakbola SD Muhammadiyah I alternatif Kota 
Magelang, sebanyak 50 siswa. Teknik pengambilan data menggunakan metode 
survey teknik tes dan pengukuran. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-
sminrov, uji homogenitass menggunakan uji statistik F, uji linearitas 
menggunakan uji F. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Kecepatan lari memberikan 
kontribusi sebesar 9,882% terhadap kemampuan menggiring bola, 2) Kelincahan 
memberikan kontribusi sebesar 10,548% terhadap kemampuan menggiring bola, 
3) secara bersama-sama antara kecepatan lari dan kelincahan memberikan 
kontribusi sebesar 20,430% terhadap kemampuan menggiring bola. 

Berdasarkan hasil analisis data, deskripsi, pengujian hasil penelitian, dan 
pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa : Ada kontribusi antara 
kecepatan lari dan kemampuan menggiring bola. Ada kontribusi antara 
kelincahan dan kemampuan menggiring bola. Ada kontribusi antara kecepatan 
lari dan kelincahan terhadap kemampuan menggiring bola. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sepak bola adalah salah satu olahraga yang sangat populer di dunia, 

termasuk juga di Indonesia. Dalam pertandingan, olahraga ini dimainkan oleh 

dua kelompok yang berlawanan yang masing-masing berjuang untuk 

memasukkan bola ke dalam gawang kelompok lawan. Dalam sepak bola 

dibutuhkan keahlian khusus seperti keahlian menggiring bola, kecepatan lari, 

kelincahan dan kecerdasan agar bisa lolos dari hadangan lawan. Tekhnik sepak 

bola di sekolah yang diajarkan hanya sebatas pada gerak-gerak dasar seperti, 

menendang bola, menggiring bola, menyundul bola, dan istilah-istilah dalam 

permainan sepak bola.  

Salah satu cabang olahraga yang sangat digemari oleh berbagai lapisan 

masyarakat khususnya di Indonesia adalah sepak bola, baik di desa maupun di 

kota. Tidak hanya kaum laki-laki saja yang bermain bola, bahkan saat ini sepak 

bola sudah banyak dimainkan oleh kaum wanita. Dalam permainan sepak bola 

tentunya ada ketentuan batasan usia yang berbeda-beda, sebagai contoh ada 

pertandingan sepak bola usia 8-12 tahun untuk tingkat Sekolah Dasar, 13-16 

tahun untuk siswa SLTP dan seterusnya. Oleh karena itu pembinaan sepak bola 

seharusnya diprioritaskan sejak usia anak-anak tujuannya untuk meningkatkan 

dan mencapai prestasi alangkah baiknya semenjak anak-anak telah 

mendapatkan pendidikan olahraga dan khususnya olahraga sepak bola secara 

benar, teratur, dan terarah. 

Observasi awal yang dilakukan di SD Muhammadiyah I Alternatif Kota 

Magelang adalah didapati 50 anak yang mengikuti ekstrakurikuler sepak bola, itu 
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artinya minat anak untuk bermain sepak bola sangat besar, sehingga jika dilihat 

permasalahan  yang ada, maka peneliti mencoba meneliti permasalahan yang 

ada di lapangan. Tim Sepak Bola SD Muhammadiyah I Alternatif pada tahun 

2013 mendapat juara ke-3 dalam kejuaraan Kedu Cup, Bina Putra Cup, dan 

Wajar Cup. Sedangkan pada tahun 2014 berhasil menjadi juara ke-3 pada 

kejuaraan yang sama yakni Kedu Cup. Sebelum melangkah lebih jauh peneliti 

juga berusaha mencari informasi lebih detail kepada anak-anak, guru olahraga 

maupun orang tua siwa.Oleh karena itu peneliti memberanikan untuk meneliti 

seputar ekstrakurikuler sepak bola yang ada di SD Muhammadiyah I Alternatif 

Kota Magelang. Hal ini juga sesuai dengankurikulum di sekolah, yang mana 

sepak bola termasuk ke dalam program kurikulum pembelajaran bola besar. 

Beberapa faktor yang menenentukan dalam menggiring bola antara 

lain :keseimbangan, kelincahan, kekuatan fisik, kecepatan, koordinasi, kekuatan 

dan daya tahan, namun disini meneliti hanya akan fokus meneliti tentang 

kontribusi kecepatan lari dan kelincahan dalam menggiring bola. Hal ini 

dikarenakan butuh waktu yang lama untuk meneliti unsur-unsur yang lain, 

sehingga peneliti tidak mungkin untuk meneliti faktor-faktor yang lain dalam 

menggiring bola. 

Menggiring bola tidak hanya membawa bola menyusuri tanah dan lurus 

kedepan, melainkan menghadapi lawan yang jaraknya dekat, hal ini menuntut 

siwa untuk memiliki kempampuan menggiring bola dengan baik. Menggiring bola 

memerlukan kemampuan yang baik dan unsur unsur kondisi fisik yang yang baik 

pula seperti kecepatan lari dan kelincahan dapat memberikan kemampuan gerak 

lebih cepat, dengan metode mengulang yang banyak maka kemampuan 

menggiring bola yang lincah dan cepat dapat dicapai dan ditampilkan dalam 
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bermain sepak bola. Menggiring bola adalah membawa bola kaki untuk tujuan 

melewati lawan untuk mencari kesempatan memberi umpan kepada kawan dan 

menahan bola tetap pada penguasaan. 

Kecepatan lari dan kelincahan sebagai salah satu unsur fisik yang 

mendukung penguasaan teknik bermain sepak bola mempunyai peranan di 

dalam pencapaian prestasi yang optimal. Siswa yang mempunyai kecepatan lari 

dan kelincahan yang baik tidak akan mengalami kesulitan dalam melakukam 

serangan maupun pertahanan dan mengecoh lawan. Oleh karena itu kecepatan 

lari dan kelincahan harus dimiliki oleh setiap siswa. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di SD 

Muhammadiyah I Alternatif Kota Magelang, terdapat 2 faktor yang 

mempengaruhi kurang maksimalnya hasil yang dilihat dalam bermain sepak bola ; 

diantaranya kurangnya pemahaman terhadap teknik dasar gerakan dalam sepak 

bola,  siswa kurang memahami pentingnya unsur kecepatan lari dan kelincahan 

dalam bermain sepak bola, khususnya dalam hal menggiring bola. 

Harapan yang diinginkan dalam ekstrakurikuler sepak bola salah satunya 

adalah bahwa kecepatan lari dan kelincahan dalam sepak bola akan terlihat bila 

siswa dapat menggiring bola dengan mengubah arah secepat mungkin, tanpa 

mengalami kehilangan keseimbangan.Harsono (1988: 126), mengatakan 

kecepatan lari adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan sejenis 

secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya atau kemampuan 

untuk menempuh suatu gerakan dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya.Menurut Nurhasan, dkk (2005: 20), kelincahan adalah kemampuan 

bergerak dengan berubah-ubah arah secara cepat dan tepat tanpa kehilangan 

keseimbangan. Setiap siswa mempunyai keterampilan dan kemampuan yang 
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berbeda. Untuk dapat bermain sepak bola dengan baik dan benar, siswa dituntut 

untuk mempunyai kecepatan lari dankelincahan yang optimal.Namun demikian 

untuk mengetahui kontribusi antara kecepatan lari dan kelincahan terhadap 

kemampuan menggiring bola siswa perlu diuji kebenarannya melaluipenelitian. 

Pengujian kebenaran melalui penelitian perlu dilakukan, untuk 

menjawabpertanyaan mengenai “Apakah kecepatan lari dan kelincahan 

berkontribusi dengankemampuan menggiring bola?”. Berdasarkan uraian dan 

pertanyaan di atas makapenulis ingin mengadakan penelitian yang berjudul : 

Kontribusi antara kecepatan lari dan kelincahan terhadap kemampuan 

menggiring bola pada ekstrakurikuler sepakbola di SD Muhammadiyah I 

Alternatif Kota Magelang. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat 

diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut : 

1) Kurangnya pemahaman siswa SD Muhammadiyah I Alternatif yang 

mengikuti ekstrakurikuler sepak bola terhadap tekhnik dasar gerakan 

dalam sepak bola. 

2) Kurangnya pemahaman siswa SD Muhammadiyah I Alternatif yang 

mengikuti ekstrakurikuler sepak bola akan pentingnya unsur kecepatan lari 

dan kelincahan dalam bermain sepak bola, khususnya dalam hal 

menggiring bola. 

3) Terdapat beberapa siswa yang mempunyai kemampuan kecepatan lari dan 

kelincahan yang baik namun kemampuan menggiring bolanya terlihat biasa. 
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4) Terdapat beberapa siswa yang mempunyai kemampuan menggiring bola 

yang baik namun kemampuan kecepatan lari dan kelincahannya terlihat 

biasa. 

5) Belum diketahuinya kontribusi antara kecepatan lari dan kelincahan 

terhadap kemampuan menggiring bola pada ekstrakurikuler sepak bola di 

SD Muhammadiyah I Alternatif Kota Magelang. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar pembahasan tidak terlalu 

luas dan fokus maka perlu adanya pembatasan masalah. Dalam penelitian ini 

peneliti hanya akan membahas tentang “kontribusi kecepatan lari dan kelincahan 

terhadap kemampuan menggiring bola pada peserta ekstrakurikuler sepak bola 

di SD Muhammadiyah I  Alternatif  Kota Magelang”. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan batasan masalah diatas dapat diambil rumusan masalah 

yaitu : 

1) Adakah kontribusi kecepatan lari terhadap kemampuan menggiring bola 

pada peserta ekstrakurikuler sepak bola di SD Muhammadiyah I Alternatif 

Kota Magelang. 

2) Adakah kontribusi kelincahan terhadap kemampuan menggiring bola pada 

peserta ekstrakurikuler sepak bola di SD Muhammadiyah I Alternatif Kota 

Magelang. 
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3) Adakah kontribusi antara kecepatan lari dan kelincahan terhadap 

kemampuan menggiring bola pada peserta ekstrakurikuler sepak bola di 

SD Muhammadiyah I Alternatif Kota Magelang. 

 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui kontribusi kecepatan lari terhadap kemampuan 

menggiring bola pada peserta ekstrakurikuler sepak bola di SD 

Muhammadiyah I Alternatif  Kota Magelang. 

2) Untuk mengetahui kontribusi kelincahan terhadap kemampuan menggiring 

bola pada peserta ekstrakurikuler sepak bola di SD Muhammadiyah I 

Alternatif  Kota Magelang. 

3) Untuk mengetahui kontribusi antara kecepatan lari dan kelincahan 

terhadap kemampuan menggiring bola pada peserta ekstrakurikuler sepak 

bola di SD Muhammadiyah I Alternatif  Kota Magelang. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1) Secara teoritis 

1) Hasil penelitian bisa digunakan sebagai informasi ilmiah dalam 

pelatihan cabang sepak bola. 

2) Hasil penelitian juga harapannya bisa memberikan sumbangan positif 

bagi proses belajar mengajar dan kegiatan ekstrakurikuler khususnya 

sepak bola. 

2) Secara praktis 

1) Bagi peneliti 
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Akan didapatkan suatu masukan mengenai kontribusi antara 

kecepatan lari dan kelincahan terhadap kemampuan menggring bola 

pada ekstrakurikuler sepak bola di SD Muhammadiyah I Alternatif Kota 

Magelang. 

 

2) Bagi para Siswa 

Bagi para siswa dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan yang 

menunjang dalam program latihan sehingga bisa lebih berprestasi 

dalam olahraga khususnya sepak bola. 

3) Bagi Guru 

Dapat menjadi sumber referensi sehingga bisa meningkatkan hasil 

kualitas pengajaran olahraga khususnya sepak bola. 

4) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan 

dan peningkatan program pengajaran pendidikanjasmani khususnya 

sepak bola di SD Muhammadiyah I Alternatif Kota Magelang.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Deskripsi Teoritik 

2.1.1 Hakikat Kemampuan Menggiring Bola (dribbling) 

1) Pengertian Kemampuan Menggiring Bola (dribbling) 

Kemampuan berasal dari kata mampu yang bearti kuasa (bisa,sanggup) 

melakukan sesuatu, sedangkan kemampuan barti kesanggupan, kecakapan, 

kekuatan (kamus besar bahasa indonesia (1989, 552). Menurut Mohamad Zain 

dalam Milman Yusdi (2010:10), mengartikan bahwa Kemampuan adalah 

kesanggupan, kecakapan,kekuatan kita berusaha dengan diri sendiri. 

Sedangkan Anggiat M.Sinaga dan Sri Hadiati (2001:34), mendefinisikan 

kemampuan sebagai suatu dasar seseorang yang dengan sendirinya berkaitan 

dengan pelaksanaan pekerjaan secara efektif atau sangat berhasil. Sementara 

itu, Robbin (2007:57), menjelaskan bahwa kemampuan berarti kapasitas 

seseorang individu unutk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. 

Lebih lanjut Robbin menyatakan bahwa kemampuan (ability) adalah sebuah 

penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang. 

Menurut (Soehardi, 2003:24) mengemukakan bahwa Kemampaun atau 

abilities ialah bakat yang melekat pada seseorang untuk melakukan suatu 

kegiatan secara fisik atau mental yang ia peroleh sejak lahir, belajar, dan dari 

pengalaman. Sedangkan menurut (Depdikbud, 1999:623) bahwa kemampuan 

adalah kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam 

suatu pekerjaan. 

Menurut Danny Mielke (2007:1) mengungkapkan bahawa menggiring bola 

adalah keterampilan dasar dalam sepakbola kerena semua pemain harus 
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mampu menguasai bola saat bergerak, berdiri atau bersiap melakukan operan 

atau tembakan. Ketika pemain telah menguasai kemampuan dribbling secara 

efektif, sumbangan mereka di dalam pertandingan akan sangat besar. Robert 

Kogger (2007:51) berpendapat bahwa menggiring bola (dribbling) adalah metode 

menggerakan bola dari satu titik ke titik lain di lapangan dengan menggunakan 

kaki. Bola harus selalu dekat dengan kaki anda agar mudah dikontrol. Pemain 

tidak boleh terus menerus melihat bola.mereka juga harus melihat kesekeliling 

dengan kepala tegak agar dapat mengamati situasi lapangan dan mengawasi 

gerak-gerik pemain lainnya. 

Dijelaskan oleh Soekatamsi (1992:52), bahwa menggiring bola diartikan 

dengan gerakan-gerakan lari menggunakan bagian kaki untuk mendorong bola 

agar bergulir terus-menerus di atas tanah. Menggiring bola hanya dilakukan pada 

saat-saat menguntungkan saja, yaitu pada saat bebas dari lawan. 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan menggiring bola (dribbling) merupakan kesanggupan atau 

kecakapan seorang individu atau pemain dalam menguasai bola untuk 

membawa bola dengan kakinya melewati pemain lawan, dengan tujuan 

mengoper bola kepada temannya atau untuk menendang bola dan 

memasukkannya ke gawang lawan. Ketika mulai mempersiapkan diri untuk 

bertanding sepak bola, ketrampilan utama yang pertama kali akan membuatmu 

terpacu dan merasa puas adalah kemampuan untuk melakukan dribbling 

menggunakan kaki. 

2) Konsep Dasar Menggiring Bola 

Menurut Robert Kogger (2007:51-52), konsep dasar yang harus dikuasai 

dalam menggiring bola, adalah sebagai berikut : 
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(1) Ketika menggiring bola, usahakan agar bola terus berada didekat kaki. 

Jangan menendang terlalu keras, sebab bola akan bergulir terlalu jauh. 

(2) Giringlah bola dengan kepala tetap tegak. Jangan memusatkan perhatian 

pada bola dan kaki anda. 

(3) Jika berlari kearah musuh, perhatikanlah pinggang dan arah kaki lawan. 

Pinggang dan arah kaki menunjukkan kemana lawan akan bergerak. 

(4) Gunakan beberapa gerak tipu untk mengecoh lawan. 

(5) Variasikan kecepatan lari : dengan mengubah kecepatan dan berbelok 

secara mendadak. 

(6) Giringlah bola menjauhi musuh. 

(7) Carilah teman satu tim yang bebas dari kepungan lawan agar dapat 

mengoper bola kepadanya. 

Dalam menggiring bola menurut Danny Mielke (2007:2), bahwa ada 

beberapa prinsip yang harus diperhatikan, antara lain :  

(1) Giring bola dekat kaki 

(2) Giring bola dengan sisi luar bagian depan kaki sementara pinggul tetap 

mengarah lurus ke depan 

(3) Pemain berlatih mengubah arah giringan, menambah atau mengurangi 

kecepatan dalam menggiring bola dan sewaktu-waktu menghentikan bola. 

Dijelaskan oleh Danny Mielke (2007:4-5) tentang cara menggiring bola 

adalah sebagai berikut: 

a) Menggiring bola dengan sisi kaki bagian luar. 

Menggiring bola dengan menggunakan sisi kaki bagian luar adalah salah 

satu cara untuk mengontrol bola. Ketrampilan mengintrol bola ini digunakan 

ketika pemain yang menguasia bola sedang berlari dan mendorong bola 
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sehingga bisa mempertahankan bola tersebut tetap berada pada sisi luar 

kaki. 

b) Menggiring bola menggunakan kura-kura kaki. 

Menggiring bola menggunakan kura-kura kaki biasanya digunakan sebagai 

bidang tendangan utama untuk melakukan dribling bila ingin bergerak 

cepat dilapangan dan perkenaan bola pada tali sepatu. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan menggiring bola setiap individu pemain dalam menguasai 

bola untuk membawa bola dengan kakinya dengan hebat, maka diperlukan 

antara lain : mental, kekuatan, kelincahan, dan kecepatan lari. Oleh karena itu 

bagian kaki yang dipergunakan dalam menggiring bola sama dengan bagian kaki 

yang dipergunakan untuk menendang bola. Tujuan menggiring bola antara lain 

untuk mendekati jarak ke sasaran, melewati lawan, dan menghambat. Teknik 

dasar menggiring bola dapat dilakukan dengan menggunakan kaki bagian dalam, 

kaki bagian luar, dan denganpunggung kaki. 

Pada dasarnya menggiring bola (dribble) merupakan menendang terputus 

putus atau pelan-pelan ( Sucipto,dkk 2000;28 ). Menggiring bola adalah suatu 

gerakan yang beresiko tinggi dan bahkan para pemain terbaikpun kadang 

terpaksa meneyerahkan bola, itulah sebabnya pemain sepak bola hanya boleh 

menggiring bola berada jauh pada lini pertahanan dan selalu waspada untuk 

mendapatkan jalan yang aman. Seorang pengginring bola yang baik harus 

mengetahui arah yang sedang ditujunya dan kapan untuk melepaskan atau 

mengumpan bola, dan bagaimana cara menghindar dari dua atau tiga pemain 

bertahan lawan yang hendak menyudutkannya. 
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Menggiring bola dalam prakteknya menurut Sucipto, dkk (2000:29) ada 3 

macam teknik dasar menggiring bola yaitu : 

a) Menggiring bola dengan kaki bagian dalam 

 

Gambar 2.1 Menggiring bola dengan kaki dalam 
  

b) Menggiring bola dengan kaki bagian luar 

 

Gambar 2.2 Menggiring bola dengan kaki bagian luar 
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c) Mneggiring Bola Dengan Punggung Kaki 

 

Gambar 2.3 Menggiring bola dengan punggung kaki 
 
 

2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Menggiring Bola 

dalam Permainan Sepakbola 

Dalam bermain sepakbola khususnya dalam gerakan menggiring bola, 

pemain harus dalam kondisi fisik yang baik, agar saat melakukan gerakan dalam 

menggiring bola bisa dilakukan secara maksimal. Kondisi fisik erat hubungannya 

dengan tingkat kesegaran jasmani seseorang. Dalam bermain sepakbola, tingkat 

Kesegaran jasmani pemain yang baik, akan berpengaruh terhadap kondisi 

fisiknya. Komponen kesegaran jasmani, diantaranya meliputi : 

1) Kelincahan  

Kelincahan adalah kemampuan seseorang mengubah posisi diarea 

tertentu, dari depan kebelakang, dari kiri kekanan, atau dari smaping kedepan. 

Disamping itu kelincahan merupakan prasarat untuk mempelajari dan 

memperbaiki keterampilan gerak dan teknik olahraga, terutama gerakan-gerakan 

yang membutuhkan koordinasi gerak. Menurut Ismaryati (2006:41) kelincahan 
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adalah kemampuan untuk mengubah arah dan posisi tubuh atau bagian-

bagiannya secara cepat dan tepat. 

Kelincahan sering dapat kita amati dalam situasi permainan sepakbola, 

misalnya seorang pemain yang tergelincir dan jatuh di lapangan, namun masih 

dapat menguasai bola dan mengoperkan bola tersebut dengan tepat kepada 

temannya. Dan sebaliknya, seorang pemain yang kurang lincah mengalami 

situasi yang sama tidak saja tidak mampu menguasai bola, namun kemungkinan 

justru mengalami cedera karena jatuh. 

2) Kecepatan 

Kecepatan merupakan kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan 

berkesinambungan dalam bentuk yang sama dengan waktu yang sesingkat-

singkatnya. Kecepatan menurut Ismaryati (2006:57) adalah kemampuan 

bergerak dengan kemungkinan kecepatan tercepat. Ditinjau dari sistem gerak, 

kecepatan adalah kemampuan dasar mobilitas sistem saraf pusat dan 

perangkat otot untuk menampilkan gerakan-gerakan pada kecepatan tertentu. 

Dalam bermain sepakbola, kecepatan merupakan salah satu faktor yang 

menetukan kemampuan seorang pemain. Pemain yang memiliki kecepatan akan 

dapat dengan cepat menggiring bola ke daerah lawan dan akan mempermudah 

pula dalam mencetak gol ke gawang lawan, selain itu kecepatan juga diperlukan 

dalam usaha pemain dalam mengejar bola. 

3) Koordinasi 

Koordinasi adalah kemampuan seseorang mengintegrasi berbagai gerakan 

yang berbeda kedalam pola gerakan tunggal secara efektif. Menurut Ismaryati 

(2006:53-54) koordinasi adalah sebagai hubungan yang harmonis dari hubungan 
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saling pengaruh diantara kelompok-kelompok otot selama melakukan kerja, yang 

ditunjukkan dengan berbagai tingkat keterampilan.  

Dalam sepakbola, koordinasi digunakan pemain agar dapat melakukan 

gerakan teknik dalam sepakbola secara berkesinambungan. Sebagai contoh, 

pemain berlari dengan melakukan dribble bola yang dilanjutkan melakukan 

shooting kearah gawang dan sebagainya. 

4) Keseimbangan 

Keseimbangan adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan 

organorgan syaraf otot. Menurut Ismaryati (2006:48), terdapat dua macam 

keseimbangan, yaitu : keseimbangan statis dan dinamis. Keseimbangan statis 

adalah kemampuan mempertahankan keadaan seimbang dalam keadaan diam, 

sedangkan keseimbangan dinamis adalah kemampuan mempertahankan 

keadaan seimbang dalam keadaan bergerak. 

Keseimbangan ini penting dalam kehidupan maupun olahraga, untuk itu 

penting dimana tanpa keseimbangan orang tidak dapat melakukan aktivitas 

dengan baik. Seorang pemain sepakbola apabila memiliki keseimbangan yang 

baik, maka pemain itu akan dapat mempertahankan tubuhnya pada waktu 

menguasai bola. Apabila keseimbangannya baik maka pemain tersebut tidak 

akan mudah jatuh dalam perebutan bola maupun dalam melakukan body contact 

terhadap pemain lawan. 

5) Power  

Menurut Ismaryati (2006:59), power atau daya ledak disebut juga sebagai 

kekuatan eksplosif. Power menyangkut kekuatan dan kecepatan kontraksi otot 

yang dinamis dan eksplosif serta melibatkan pengeluaran kekuatan otot yang 

maksimal dalam waktu yang secepat-cepatnya. Dalam bermain sepakbola, 
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pemain memerlukan kekuatan otot yang maksimal. Waktu bermain sepakbola 

yang banyak menguras energi, diperlukan fisik dan kekuatan otot yang maksimal. 

6) Kelentukan  

Kelentukan sebagai salah satu komponen kesegaran jasmani, merupakan 

kemampuan menggerakkan tubuh atau bagian-bagiannya seluas mungkin tanpa 

terjadi ketegangan sendi dan cedera otot. Menurut Ismaryati (2006:101) terdapat 

dua macam kelentukan, yaitu : kelentukan dinamis (aktif) dan kelentukan statis 

(pasif). Kelentukan dinamis adalah kemampuan menggunakan persedian dan 

otot secara terus menerus dalam ruang gerak yang penuh dengan cepat, dan 

tanpa tahanan gerakan. Kelentukan statis adalah kemampuan sendi untuk 

melakukan gerak dalam ruang yang besar. 

Dalam gerakan kelentukan berarti bahwa tubuh dapat melakukan 

gerakansecara bebas. Tubuh yang baik harus memiliki kelentukan yang baik pula. 

Hal ini dapat dicapai dengan latihan jasmani terutama untuk penguluran dan 

kelentukan. Sepakbola memerlukan unsur fleksibility, ini dimaksudkan agar 

pemain dapat mengolah bola, menggiring bola melewati lawan, melakukan gerak 

tipu, sliding tackle serta mengubah arah dalam berlari. 

7) Waktu Reaksi 

Waktu reaksi sangat besar peranannya pada cabang olahraga yang 

membutuhkan kecepatan dan keterampilan. Dalam bermain sepakbola, seorang 

pemain harus memiliki kemampuan untuk mereaksi akan munculnya 

rangsang,misalnya menerima datangnya bola. Menurut Ismaryati (2006:72), 

waktu reaksi adalah periode antara diterimanya rangsang (stimuli) dengan 

permulaan munculnya jawaban (respon). Semua informasi yang diterima indera 
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baik dari dalam maupun dari luar di sebut rangsang. Waktu reaksi didasarkan 

pada kepekaan indera dan kecepatan proses persarafan. 

Seorang pemain sepakbola harus mempunyai reaksi yang baik, hal ini 

dimaksudkan agar pemain mampu untuk bergerak dengan cepat dalam 

mengolah bola. Biasanya reaksi sangat di butuhkan oleh seorang penjaga 

gawang untuk menghalau bola dari serangan lawan, akan tetapi semua pemain 

dituntut juga harus mempunyai reaksi yang baik pula ketika bermain sepakbola. 

8) Kekuatan  

Menurut Ismaryati (2006:111), bahwa kekuatan adalah tenaga kontraksi 

otot yang dicapai dalam sekali usaha maksimal. Usaha maksimal ini dilakukan 

oleh otot atau sekelompok otot untuk mengatasi suatu tahanan. Kekuatan 

merupakan unsur yang sangat penting dalam aktivitas olahraga, karena 

kekuatan merupakan daya penggerak dan pencegah cidera. 

Kekuatan memegang peranan yang penting, karena kekuatan adalah daya 

penggerak setiap aktivitas dan merupakan persyaratan untuk meningkatkan 

prestasi. Dalam permainan sepakbola, kekuatan merupakan salah satu faktor 

yang menentukan kemampuan permainan seseorang dalam bermain. Karena 

dengan kekuatan seorang pemain akan dapat merebut atau melindungi bola 

dengan baik (selain ditunjang dengan faktor teknik bermain yang baik). 

9) Daya Tahan Otot 

Menurut Ismaryati (2006:118) Daya tahan otot adalah kemampuan otot 

untuk melakukan suatu kerja secara terus menerus dalam waktu yang relatif 

lama dengan beban tertentu. Kemampuan otot untuk melakukan kerja terus 

menerus adalah sangat penting dalam aktivitasolahraga, karena secara tidak 

langsung merupakan daya untuk dapat mengatasikelelahan otot. 
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Daya otot dipengaruhi oleh kekuatan otot dan kecepatan kontraksi otot, 

sehingga semua faktor yang mempengaruhi kedua hal tersebut akan 

mempengaruhi daya otot. Orang yang sering melakukan aktifitas fisik membuat 

daya ototnya menjadi baik. 

Menurut Danny Mielke (2007:6) Prinsip utama yang harus diingat adalah 

bahwa dribbling digunakan untuk menciptakan ruang. Pemain memerlukan ruang 

untuk mendapatkan posisi operan atau tembakan yang lebih baik atau 

memberikan waktu kepada teman satu tim untuk mencari posisi yang lebih baik. 

Penggunaan dribbling (menggiring) bola di dalam suatu permainan 

sepakbola, tergantung pada : 

1) Bidang permainan sepakbola 

2) Kedekatan dengan lawan dan teman satu tim. 

3) Kondisi lapangan yang digunakan untuk bermain sepakbola. 

4) Keterampilan dan rasa percaya diri pemain dalam melakukan gerakan 

dribbling (menggiring) bola. 

Sering pemain muda yang kurang berpengalaman dalam bertanding 

sepakbola, menjadi panik dan selalu mencoba segera menendang bola secara 

langsung. Praktik seperti itu bisa menyebabkan hilangnya penguasaan bola 

secara mendadak saat pemain melakukan gerakan dribbling (menggiring) bola. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan menggiring bola ditentukan oleh kondisi fisik, yaitu kemampuan 

seseorang akan menjadi terbatas apabila tidak memiliki kondisi fisik yang baik. 

Kondisi fisik meliputi 10 unsur, yaitu : kekuatan, daya tahan, daya ledak, 

kecepatan, kelentukan, keseimbangan, koordinasi, kelincahan, ketepatan, dan 

reaksi. Selain itu pemain dalam melakukan dribbling (menggiring) bola, 
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tergantung pada : bidang permainan sepakbola, kedekatan dengan lawan dan 

teman satu tim, kondisi lapangan yang digunakan untuk bermain sepakbola, dan 

keterampilan serta rasapercaya diri pemain dalam melakukan gerakan dribbling 

(menggiring) bola. 

 

2.1.3 Hakekat Kecepatan Lari 

Ismaryati (2008:57), mendefinisikan kecepatan adalah kemampuan 

bergerak dengan kemungkinan kecepatan tercepat. Kecepatan merupakan 

gabungan dari tiga elemen, yakni : waktu reaksi, frekuensi gerakan per unit 

waktu, dan kecepatan menempuh suatu jarak. Gunter Bernhard (1993 :46), 

mengemukakan bahwa kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk 

melakukan gerakan ke depan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 

Sedangkan menurut Harsono (1988:126), mengatakan kecepatan lari adalah 

kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan sejenis secara berturut-turut 

dalam waktu yang sesingkat-singkatnya atau kemampuan untuk menempuh 

suatu gerakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 

Menurut Toho Cholik, Mutohir dan Gusril, (2007:55-56), bahwa kecepatan 

adalah kemampuan untuk mengerjakan suatu aktivitas yang sama berulang-

ulang serta berkesinambungan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Macam-

macam kecepatan, ialah : kecepatan sprint (sprinting sprint), kecepatan reaksi 

(reaction speed), dan kecepatan bergerak (speed of movement).  

Menurut Suharno (1978:30) Faktor -faktor penentu khusus sesuai 

denganmacam kecepatan. Untuk Kecepatan sprint, di pengaruhi oleh faktor : 

1) Tergantung kekuatan otot yang bekerja 

2) Panjang tungkai atas 
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3) Frekuensi gerakan 

4) Teknik dari yang sempurna 

Dengan demikian dari beberapa pendapat di atas maka peneliti 

menyimpulkan bahwa kecepatan adalah kemampuan untuk mengerjakan suatu 

aktivitas yang sama berulang-ulang serta berkesinambungan dalam waktu yang 

sesingkat-singkatnya. Kecepatan merupakan gabungan dari tiga elemen, yakni : 

waktu reaksi, frekuensi gerakan per unit waktu, dan kecepatan menempuh suatu 

jarak. kecepatan lari dalam permainan sepakbola merupakan kemampuan 

seorang pemain sepakbola untuk melakukan reaksi, dengan bergerak secepat-

cepatnya ke arah sasaran yang telah ditetapkan dengan membawa bola. 

 

2.1.4 Hakekat Kelincahan 

Kelincahan berasal dari kata lincah, menurut kamus bahasa Indonesia 

Lincah berarti selalu bergerak, tidak dapat diam, dan tidak tenang. Menurut 

Robert V Hockey (1997: 156-159), kelincahan (agility) adalah kemampuan untuk 

mengganti petunjuk dengan tepat dan cepat saat bergerak dengan cepat. 

Sedangkan Nurhasan, dkk (2005:20), menyatakan kelincahan merupakan 

kemampuan bergerak dengan berubah-ubah arah secara cepat dan tepat tanpa 

kehilangan keseimbangan. 

Kirkendall, Gruber dan Johnson yang dikutip Ismaryati (2009:41), 

menyatakan kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah arah dan posisi 

tubuh atau bagian-bagiannya secara tepat dan cepat. Pernyataan senada 

diungkapkan Barry L Johnson dan Jack K Nelson (1979: 215), bahwa kelincahan 

diartikan sebagai kemampuan tubuh untuk mengubah posisi tubuh dan tujuan 

dengan sikap yang tepat. 
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Latihan kelincahan (agility) merupakan unsur penting di dalam olahraga 

dan perlu untuk dilatih. Latihan kelincahan dapat kita lakukan dengan berbagai 

macam bentuk latihan. Adapun macam-macam bentuk latihan kelincahan pada 

diantaranya : a. Lari bolak balik (shuttle run), b. Lari berbelok-belok (zig-zag), dan 

c. Jongkok berdiri (squat-thrust). 

Dengan demikian dari beberapa pendapat di atas maka peneliti 

menyimpulkan bahwa kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk bergerak 

mengubah arah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat dan tepat 

tanpa hilang keseimbangan. Kelincahan merupakan salah satu komponen fisik 

yang banyak dipergunakan dalam sepakbola. Kelincahan dalam permainan 

sepakbola pada umumnya didefinisikan sebagai kemampuan mengubah arah 

secara efektif dan cepat, sambil berlari menghindari lawan. Kelincahan biasanya 

dapat dilihat dari kemampuan bergerak dengan cepat, mengubah arah dan posisi, 

menghindari benturan antara pemain dan kemampuan berkelit dari pemain di 

lapangan. Kemampuan bergerak mengubah arah dan posisi tergantung pada 

situasi dan kondisi yang dihadapi dalam waktu yang singkat dan cepat seperti 

halnya menghindari lawan. 

 

2.1.5 Hakekat Ekstrakurikuler 

1) Pengertian Ekstrakulikuler 

Kegiatan ekstrakulikuler disekolah dilaksanakan untuk menyalurkan dan 

mengembangkan bakat dan minat siswa. Dalam kegiatan ekstrakulikuler tersebut 

siswa memperoleh manfaat dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kegiatan 

yang diikutinya. Menurut Mujahidin Prabowo Aji (2008) kegiatan ekstrakulikuler 

adalah kegiatan diluar jam pelajaran sekolah biasa, yang dilakukan disekolah 
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atau diluar sekolah dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan siswa, 

mengenal hubungan antar mata pelajaran, menyalurkan bakat dan minat, serta 

melengkapi kebutuhan manusia seutuhnya. 

Dapat disimpulakan bahwa kegiatan ekstrakulikuler adalah kegiatan diluar 

jam pelajaran atau dihari libur yang bertujuan mengembangkan dan 

meningkatkan bakat siswa, dalam pelaksanaannya siswa berhak memilih jenis 

ekstrakurikuler yang diinginkan sesuai dengan keinginan, waktu dan tujuan yang 

ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. 

 

2) Tujuan Ekstrakulikuler 

Kegiatan ekstrakulikuler bertujuan menumbuhkembangkan pribadi peserta 

didik yang sehat jasmani dan rohani, bertaqwa kepada Tuhan YME, memiliki 

kepedulian dan tanggungjawab terhadap lingkungan sosial, budaya dan alam 

sekitar, serta menanamkan sikap warga negara yang baik dan 

bertanggungjawab melalui berbagai kegiatan positif dibawah tanggungjawab 

sekolah. 

Menurut A. Malik Fajar (2003:16), kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan 

yang diselenggarakan untuk memenuhi tuntutan penguasaan kajian dan 

pelajaran dengan alokasi waktu yang diatur secara tersendiri berdasar pada 

kebutuhan. Kajian ekstrakurikuler dapat berupa kegiatan pengayaan dan 

kegiatan perbaikan yang berkaitan dengan program kurikulum atau kunjungan 

studi ke tempat tertentu. 

Melihat tujuan ekstrakurikuler yaitu meningkatkan pengetahuan, 

mengembangkan minat dan bakat, serta pembinaan kepribadian siswa dalam 

kehidupan di masyarakat, maka jelas sekolah memupuk kegemaran dan bakat 
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siswa agar mereka mempunyai kesempatan untuk mengembangkan bakat dan 

meningkatkan keterampilan dan kecerdasan jasmani. 

 

3) Ekstrakurikuler Sepak Bola di SD Muhammadiyah I Alternatif Kota 

Magelang 

Menimbang bahwa proses pembelajaran merupakan inti proses 

penyelenggaraan pada satuan pendidikan, untuk menjamin kelancaran proses 

pembelajaran perlu ditetapkan pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan 

bagi guru dan menetapkan pembagian tugas atau beban kerja guru. 

Ekstrakurikuler sepak bola merupakan salah satu ekstrakurikuler pilihan di 

SD Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang yang dibina oleh Oki Yanuar 

Septana dan Jaya Aji. Saranadan prasarana untuk latihan cukup memadai dan 

ekstrakurikuler dilaksanakan dua kali dalam seminggu hari rabu dan jumat pukul 

14.30 WIB distadion Abu Bakrin kota Magelang. 

 

2.2 Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah : 

1) Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Ardi Pratama, dengan judul “Pengaruh 

Kelincahan, Keseimbangan, dan Kecepatan Reaksi terhadap Kemampuan 

Dribble Bola Pada Permainan SepakBola Klub Poerce FC Pemalang”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, apakah ada pengaruh 

dari kelincahan, keseimbangan, kecepatan reaksi terhadap keterampilan 

menggiring bola dalam permainan sepakbola dari klub Poerce  FC 

Pemalang pada Tahun 2014. Metode yang digunakan adalah survey.  

Dalam penelitian ini terdapat variabel bebas yakni kelincahan, 
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keseimbangan, dan kecepatan reaksi, sedangkan variabel terikat adalah 

kemampuan menggiring bola. Populasi dari penelitian ini nadalah semua 

pemain klub Poerce FC Pemalang. Karena Jumlah populasi kecil, sehingga 

pengambilan sampel menggunakan tekhnik total sampling, yaitu 

mengambil semua pemain klub Poerce FC yang berjumlah 20 pemain 

sebagai sampel penelitian. Akumulasi data menggunakan tes dan 

pengukuran. Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara kelincahan, 

keseimbangan, kecepatan reaksi terhadap keterampilan menggiring bola. 

2) Penelitian yang dilakukan oleh Nur Wahyuni, dengan judul “Hubungan 

Kelentukan, Kecepatan, Kelincahan dengan Kemampuan Menggiring Bola 

dalam Permainan Sepakbola siswa kelas IV dan V SD negeri 3 Krakal 

Kabupaten Kebumen”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban : 

(1) Apakah ada hubungan antara kelentukan dengan kemampuan 

menggiring bola pada permainan sepakbola. (2) Apakah ada hubungan 

antara kecepatan dengan kemampuan menggiring bola pada permainan 

sepakbola. (3) Apakah ada hubungan antara kelincahan dengan 

kemampuan menggiring bola pada permainan sepakbola. (4) apakah ada 

hubungan antara kelentukan,kecepatan, dan kelincahan dengan 

kemampuan menggiring bola pada prmainan sepakbola. Penelitian ini 

bersifat deskriptif terhadap tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV dan V SD negeri 3 

Krakal Kecamatan alian Kabupaten Kebumen sebanyak 40 orang. Tekhnik 

analisis data yang digunakan analisis korelasi tunggal dan korelasi ganda 

dengan menggunakan fasilitas komputer melalui progam SPSS. 

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Ada 
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hubungan antara kelentukan dengan kemampuan menggiring bola pada 

permainan sepakbola, sengan nilai r hitung (ro) = -0.987 (P < 0.05); (2) Ada 

hubungan antara kecepatan dan kemampuan menggiring bola pada 

permainan sepakbola, dengan nilai r hitung (ro) = 0.945 (P < 0.05); (3) ada 

hubungan kelincahan dengan kemampuan menggiring bola pada 

permainan sepak bola, dengan nilai r hitung (ro) = 0.983 (P < 0.05); dan (4) 

Ada hubungan antara kelentukan, kecepatan, dan kelincahan dengan 

kemampuan menggiring bola pada permainan sepakbola, dengan nilai R 

hitung (Ro) = 0.990 (P < 0.05).Skripsi FIK Universitas Negeri Yogyakarta. 

3) Penelitian yang dilakukan oleh Amran Nurhadi (2004) yang berjudul 

“Sumbangan, Kelincahan, Keseimbangan, Koordinasi, dan Kelentukan 

Terhadap Keterampilan Menggiring Bola Dalam Sepak Bola”. Sampel yang 

digunakan adalah pemain sepak bola Unit Kegiatan Mahasiwa (UKM) UNY 

yang berjumlah 35 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan 

adanyasumbangan kelincahan sebesar 16.006%, keseimbangan sebesar 

7,179%, koordinasi sebesar 18,352% dan kelentukan sebesar 17,602% 

terhadap keterampilan menggiring bola. Selain itu diketahui juga 

sumbangan yang diberikan oleh gabungan variabel bebas terhadap 

keterampilan menggiring bola sebesar 59,697%. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori di atas maka dapat dijadikan suatu kerangka 

berfikir bahwa dalam suatu olahraga sepakbola kecepatan dan kelincahan lari 

sangat erat hubunganya dengan kemampuan menggiring bola, dengan 

banyaknya sumbangan yang diberikan oleh kecepatan dan kelincahan lari 

dengan kemampuan menggiring bola, maka diharapkan seorang pemain dapat 

menghasilkan mutu yang maksimal. 

 

1) Kontribusi Antara Kecepatan dan Kemampuan Menggiring Bola 

Kecepatan lari dalam permainan sepakbola merupakan kemampuan 

seseorang untuk melakukan reaksi, dengan bergerak secepat-cepatnya ke arah 

sasaran yang telah ditetapkan dengan membawa bola. Kecepatan merupakan 

gabungan dari tiga elemen, yakni waktu reaksi, frekuensi gerakan per unit waktu 

dan kecepatan menempuh suatu jarak. Sehingga dengan memiliki kecepatan, 

sangat membantu pemain sepak bola untuk melakukan gerakan menggiring bola 

guna melewati lawan atau menghindari hadangan lawan. 

 

2) Kontribusi Antara Kelincahan dan Kemampuan Menggiring Bola 

Kelincahan merupakan salah satu komponen fisik yang banyak 

dipergunakan dalam sepakbola. Kelincahan dalam permainan sepakbola pada 

umumnya didefinisikan sebagai kemampuan mengubah arah secara efektif dan 

cepat, sambil berlari menghindari lawan. Kelincahan biasanya dapat dilihat dari 

kemampuan bergerak dengan cepat, mengubah arah dan posisi, menghindari 

benturan antara pemain dan kemampuan berkelit dari pemain di lapangan. 

Kemampuan bergerak mengubah arah dan posisi tergantung pada situasi dan 
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kondisi yang dihadapi dalam waktu yang singkat dan cepat seperti halnya 

menghindari lawan. Sehingga dengan memiliki kelincahan sangat membantu 

sesorang pemain sepak bola untuk membawa atau menggiring bola bergerak 

dengan cepat, terutama tindakan antisipasi untuk menghindari penjagaan atau 

hadangan lawan. 

 

3) Kontribusi antara Kecepatan Dan Kelincahan Lari Dengan 

Kemampuan Menggiring Bola 

Sepakbola merupakan cabang olahraga beregu yang dalam 

pelaksanaannya membutuhkan penerapan taktik dan strategi yang tepat. Taktik 

dan strategi yang tepat merupakan kunci sukses seseorang untuk mencapai 

sebuah prestasi. Prestasi yang dicapai bukan hanya prestasi dalam cabang 

olahraga tersebut, tetapi juga prestasi belajar di bidang studi penjasorkes. 

Kelincahan dan kecepatan lari sebagai salah satu unsur fisik yang 

mendukung penguasaan teknik bermain sepakbola mempunyai peranan didalam 

pencapaian prestasi yang optimal. Kelincahan dan kecepatan lari dalam 

sepakbola akan tampak bila pemain dapat menggiring bola dengan mengubah 

arah secepat mungkin tanpa kehilangan keseimbangan. Pemain yang 

mempunyai kelincahan dan kecepatan lari yang baik tidak akan mengalami 

kesulitan dalam melakukan serangan maupun pertahanan dan mengecoh lawan. 

Untuk itu kelincahan dan kecepatan lari harus dimiliki setiap pemain sepakbola. 

Komponen teknik bermain yang berupa kelincahan dan kecepatan lari sangat 

diperlukan dalam sepakbola sehingga penting untuk dilatihkan dan ditingkatkan 

melalui metode-metode yang tepat serta latihan yang teratur. 
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Teknik dalam sepakbola meliputi dua macam tekhnik yaitu tekhnik dengan 

bola dan tanpa bola. Tekhnik dasar bermain sepakbola yang harus dikuasai 

meliputi menendang bola, menghentikan bola, mengontrol bola, gerak tipu, 

tackling, lemparan kedalam. Dan tekhnik menjaga gawang, mengontrol bola 

diantaranya adalah menjaga dan melindungi bola dengan kaki dan badan untuk 

terus dibawa ke depan yang bisa disebut menggiring bola (dribbling). 

Menggiring bola tidak hanya membawa bola menyusuri tanah dan 

luruskedepan, melainkan menghadapi lawan yang jaraknya cukup dekat dan 

rapat, hal ini menuntut seorang pemain untuk memiliki kemampuan menggiring 

bola dengan baik. Menggiring bola adalah membawa bola dengan kaki dengan 

tujuan melewati lawan untuk mencari kesempatan memberi umpan kepada 

kawan dan untuk menahan bola tetap pada penguasaan. Menggiring bola 

memerlukan kemampuan yang baik dan dukungan dari unsur-unsur kondisi fisik 

yang baik pula seperti kecepatan dan kelincahan dapat memberikan kemampuan 

gerak lebih cepat, dengan metode ulangan yang banyak maka kemampuan 

menggiring bola yang lincah dan cepat dapat dicapai dan ditampilkan dalam 

pertandingan. 

 

2.4 Hipotesis Penelitian  

Berdasar kajian pustaka dan kerangka berfikir maka hipotesis penelitian 

adalah sebagai berikut :  

1) Ada kontribusi Kecepatan Lari 

terhadapKemampuanMenggiringBoladalampermainansepak bola pada 

pesertaekstrakurikulersepak bola di SDMuhammadiyahI 

AlternatifKotaMagelangtahun 2016. 
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2) Ada kontribusi kelincahan terhadapkemampuanmenggiring bola 

dalampermainansepakbolapada pesertaekstrakurikulersepakbola di 

SDMuhammadiyahI AlternatifKotaMagelangtahun 2016. 

3) Ada kontribusi antara kecepatan lari dan kelincahan 

terhadapkemampuanmenggiring bola dalampermainansepak bola 

padapeserta ekstrakurikulersepakbola di 

SDMuhammadiyahIAlternatifKotaMagelangtahun 2016. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5. 1 Simpulan 

Berdasarkanhasilanalisis data, deskripsi,pengujianhasilpenelitian, 

danpembahasan, makadapatdiambilkesimpulanbahwa : 

1 ) Ada kontribusiantarakecepatanlariterhadapkemampuanmenggiring bola 

dengan sumbangan efektif 9,882% padapesertaekstrakurikulersepakbola 

di SD Muhammadiyah I Alternatif Kota Magelang 

2 ) Ada kontribusiantarakelincahanterhadapkemampuanmenggiring 

boladengan sumbangan efektif 10,548% 

padapesertaekstrakurikulersepakbola di SD Muhammadiyah I Alternatif 

Kota Magelang 

3 )

 Adakontribusiantarakecepatanlaridankelincahanterhadapkemampuanmen

ggiring bola dengan sumbangan efektif 9,882% + 10,548% = 20,430% 

padapesertaekstrakurikulersepakbola di SD Muhammadiyah I Alternatif 

Kota Magelang  

5. 2 Saran 

Berdasarkanhasilananalisis data, deskripsi,pengujianhasilpenelitian, 

pembahasan, dan kesimpulan, peneliti menyarankan : 

1) Bagisiswa yang belummampumelakukansepakboladenganbaik, 

disarankan agar lebihseringmelatihdiridenganmenambahlatihan-latihan.
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2 ) Bagi guru hasilpeneltianinidapatdijadikanpedomandalampelaksanaan 

proses pembelajaranlebihobjektif. 

3 ) Bagipenelitiselanjutnyaperludiadakanpenelitiansejenisdenganobjek yang 

lain, sehinggadapatmeningktkanwawasandandiperolehhasil yang 

lebihmendalam. 
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