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ABSTRAK 

Kurnia Adi Wibowo. 2019. Pengaruh Speed Training dan Interval Training 
Terhadap Speed Pada Pemain SSB Porma Kudus Usia 15 Tahun 2018. Skripsi 
Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga S1, Fakultas Ilmu Keolahragaan, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Moh Nasution M,Kes. 
 

Tujuan penelitian: 1) Menguji pengaruh speed training terhadap Speed 
pada pemain SSB Porma Kudus tahun 2018. 2) Menguji pengaruh interval training 
terhadap Speed pada pemain SSB Porma Kudus tahun 2018. 3) Untuk 
mengetahui metode mana yang lebih efektif antara speed training dan interval 
training untuk meningkatkan Speed pada pemain SSB Porma Kudus tahun 2018. 

 Populasi penelitian pemain SSB Porma Kudus kelompok usia 15 Tahun 
2018 berjumlah 29 pemain dengan sampel 22 pemain. Instrumen yang digunakan 
adalah Peningkatan Speed dengan melakukan tes Iari 40 meter. Data hasil tes 
dianalisis menggunakan uji t. 

Hasil penelitian: 1) Ada pengaruh latihan speed training terhadap 
peningkatan Speed dengan hasil uji t diperoleh nilaithitung = 3.790 dengan sig 
0.004. 2) Ada pengaruh latihan interval training terhadap Speed dengan hasil uji t 
diperoleh nilaithitung= 4.241 dengan sig = 0,002. 3) Tidak ada perbedaan pengaruh 
latihan speed training dan latihan interval training terhadap peningkatan Speed 
diperoleh nilaithitung= -1.391 dengan sig = 0,194. 

Simpulan penelitian 1) Ada pengaruh latihan speed training terhadap 
Speed 2) Ada pengaruh latihan Interval training terhadap speed 3) Tidak ada 
perbedaan antara speed training dan Interval training terhadap peningkatan 
speed. Saran 1) Pelatih dapat memiliki metode latihan yang bervariasi untuk 
meningkatkan kecepatan pemain sepakbola. 2) Sebaiknya untuk meningkatkan 
speed pelatih menerapkan speed training mengingat latihan ini berpotensi 
meningkatkan speed juga meningkatkan kombinasi serang permainan sepakbola 
dalam melakukan tusukan ke area pertahanan lawan.3) Bagi pelatih, untuk 
memberikan materi latihan speed yang cocok untuk anak usia dibawah 15 tahun 
berdasrkan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga meningktkan speed 
menjadi lebih optimal. 
 
Kata kunci: Metode Latihan Speed training, Interval Training, Speed 
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ABSTRACT 

 

Kurnia Adi Wibowo, 2018. The Effect of Speed Training and Interval Training 
Methods on Speed on Football Player of Porma Soccer School in the Age Group 
of 15 in 2018. Final Project. Sports Coaching Education Departments, Faculty of 
Sports and Health Science, Semarang State University. Advisor: Drs. Nasution M, 
Kes. 

The objectives of the study are 1) to determine the effect of sprint training 
exercises on speed Porma Soccer School players age of 15 in 2018. 2) to 
determine the effect of interval training exercises on speed on Football Player of 
Porma Soccer School Kudus. 3) to find out which method is more effective for 
increasing speed on Football Player of Porma Soccer School Kudus.  

The population research is 29 footbaal players of Porma Soccer School 
under 15 years old dan the sample is 22 players. The research instrument uses an 
Speed test by carrying out a 40 meter test. The results of the study are analyzed 
using T-test. 

The results of the study are: 1) there is some effects of sprint training 
exercises on increasing anaerobic capacity with the results of the t test obtained by 
counting = 3790 with sig 0.004 ≥ 0.05.2). There is some effects of interval training 
exercises on the anaerobic capacity with the results of t test 4.241 with sig = 0.002 
which means significant. 3) There are differences in the sprint training and interval 
training exercises on increasing anaerobic capacity obtained by counting = -1.391  
with sig = 0.194 <0.05. 

The conclusions of this study are 1) there is some effects of speed training 
on speed 2) there is some effects of interval training on speed 3) there is no 
difference between speed training and interval training on increasing speed. 

 

Keywords: Speed Training Exercise Method, Interval Training, Speed 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO: 

““There are two ways to do something… the right way, and again”. 

-US Navy SEAL 

 

 

 

 

Persembahan : 

Skripsi ini kupersembahkan kepada :  

Bapak saya Khundori dan Ibu saya Murni 

Hidayati, Kakak-kakak saya Mbak Siti 

Badriyah, Mbak Noor Hidayah, Mas Arief, 

Mas Kavid, serta teman-teman Kontrakan 

Zulaikah SQUAD, serta Teman-teman 

seperjuangan jurusan PKLO Angkatan 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

KATA PENGANTAR 

       Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi. Penulis dalam melaksanakan penelitian ini tidak lepas dari bantuan dan 

dukungan dari berbagai pihak.   

       Pada kesempatan ini penulis mengucapkan penghormatan dan ucapan 

terimakasih atas dukungan, bantuan, dan ilmu yang diberikan kepada penulis 

selama menempuh perkuliahan maupun dalam proses penyusunan skripsi ini 

kepada: 

1. Rektor Universitas Negeri  Semarang, yang telah memberikan kesempatan 

penulis untuk kuliah serta menimba ilmu di Jurusan Pendidikan Kepelatihan 

Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. 

2. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, yang telah 

memberikan izin penulis untuk melaksanakan penelitian. 

3. Ketua Jurusan Pendidkan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, 

Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan fasilitas, motivasi, dan 

dukungan dalam proses penyelesaian skripsi. 

4. Dosen pembimbing Bapak Drs. Moh Nasution ,M.Kes. yang telah memberikan 

bimbingan dalam penulisan skripsi, arahan, dorongan, dan motivasi dalam 

penyelesaian skripsi. 

5. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Pendidkan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu 

Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang yang telah mebekali ilmu. 

6. Ketua SSB Porma bapak Suhadi yang telah mengizinkan penulis untuk 

melaksanakan penelitian. 



viii 

 

7. Pelatih SSB Porma KU-15 Welly Elmando yang telah membantu 

terlaksananya penelitian. 

8. Pemain SSB Porma Kudus yang sudah bersedia membantu mengikuti arahan 

dalam penelitian. 

9. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses 

penyusunan skripsi ini. 

       Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. 

Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang ada pada 

diri penulis. 

       Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 

semua pihak yang membaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

DAFTAR ISI 

Halaman 

HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i 
ABSTRAK ............................................................................................................ ii 
ABSTRACT .......................................................................................................... iii 
PERNYATAAN ..................................................................................................... iv 
HALAMAN PENGESAHAN.................................................................................. v 
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ........................................................................... vi 
KATA PENGANTAR ........................................................................................... vii 
DAFTAR ISI ......................................................................................................... ix 
DAFTAR TABEL ................................................................................................. xii 
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. xiii 
DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................... xiv 
BAB I 

PENDAHULUAN .................................................................................................. 1 
Latar Belakang ..................................................................................................... 1 
Identifikasi Masalah .............................................................................................. 7 
Pembatasan Masalah ........................................................................................... 7 
Rumusan Masalah ................................................................................................ 8 
Tujuan Penelitian .................................................................................................. 8 
Manfaat Penelitian ................................................................................................ 8 
LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR, DAN HIPOTESIS ....................... 10 
Landasan Teori .................................................................................................... 10 
Olahraga Sepakbola  ........................................................................................... 10 
Komponen Kondisi Fisik  ..................................................................................... 11 
Speed Training .................................................................................................... 12 
Pengertian Speed Training .................................................................................. 12 
Hakikat Speed Training........................................................................................ 15 
Tujuan Speed Training ........................................................................................ 16 
Model Latihan Speed Training ............................................................................. 16 
Manfaat Speed Training ....................................................................................... 17 

Pengertian Interval Training ................................................................................. 17 
2.3.1   Hakikat Interval Training ........................................................................... 18 
2.3.2   Tujuan Interval Training ............................................................................ 19 
2.3.3   Model Interval Training.............................................................................. 19 
2.3.4   Manfaat Interval Training .......................................................................... 20 
2.3.5   Langkah Metode Interval Training ............................................................. 21 
2.4  Kerangka Berfikir .......................................................................................... 21 
2.5  Hipotesis Penelitian ...................................................................................... 23 
METODE PENELITIAN ....................................................................................... 24 
3.1   Metode Penelitian ........................................................................................ 24 
3.2   Jenis dan Desain Penelitian ......................................................................... 25 
3.3   Variabel Penelitian ....................................................................................... 26 
3.3.1   Variabel Bebas ......................................................................................... 35 
3.3.1.1 Latihan Speed Training ............................................................................ 27 
3.3.1.2 Latihan Interval Training ........................................................................... 27 
3.3.2   Variabel Terikat ......................................................................................... 27 
3.4   Populasi dan Sampel Penelitian ................................................................... 27 



x 

 

3.4.1   Populasi .................................................................................................... 27 
3.4.2   Sampel ..................................................................................................... 28 
3.4.3   Teknik Penarikan Sampel ......................................................................... 28 
3.5   Instrumen Penelitian .................................................................................... 29 
3.6   Alat dan Perlengkapan ................................................................................. 30 
3.7   Hasi Uji Coba Instrumen .............................................................................. 30 
3.7.1   Uji Validitas Instrumen .............................................................................. 31 
3.7.2   Uji Reliabilitas Instrumen ........................................................................... 31 
3.8   Prosedur Penelitian ...................................................................................... 31 
3.9   Metode Pengumpulan Data ......................................................................... 31 
3.10 Teknik Pengambilan Data ............................................................................ 32 
3.11 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penelitian ............................................. 33 
3.11.1 Faktor Kesungguhan Hati ......................................................................... 33 
3.11.2 Faktor Penggunaan Alat ........................................................................... 33 
3.11.3 Faktor Pemberian Materi ........................................................................... 34 
3.11.4 Faktor Kemampuan Sampel...................................................................... 34 
3.11.5 Faktor Kegiatan Sampel diluar Penelitian.................................................. 34 
3.12 Teknik Analisis Data .................................................................................... 35 
3.12.1 Pengujian Normalitas ................................................................................ 36 
3.12.2 Pengujian Homogenitas ............................................................................ 36 
3.13 Uji Hipotesis ................................................................................................. 36  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ......................................................... 38 
Hasil Penelitian .................................................................................................... 38 
Deskripsi Data Penelitian ..................................................................................... 38 
Uji Normalitas ...................................................................................................... 39 
Uji Homogenitas .................................................................................................. 40 
Uji Hipotesis ......................................................................................................... 41 
4.1.4.1 Uji perbedaan dua rata-rata data pretest .................................................. 41 
4.1.4.2 Uji perbedaan dua rata-rata kelompok eksperimen 1 antara data pretest 
dan posttest ......................................................................................................... 42 
4.1.4.3 Uji Perbedaan Dua Rata-Rata kelompok Eksperimen 2 antara data pretest 
dan data posttest ................................................................................................. 44 
4.1.4.4 Uji perbedaan dua rata-rata data posttest ................................................ 45 
Peningkatan Hasil Speed ..................................................................................... 46 
Pembahasan ....................................................................................................... 47 
PENUTUP ........................................................................................................... 50 
Simpulan ............................................................................................................. 50 
Saran ................................................................................................................... 50 
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 52 
LAMPIRAN .......................................................................................................... 53 
 

  



xi 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel                   Halaman 

Deskriptif Data Penelitian ..................................................................................... 38 

Hasil Penghitungan Uji Normalitas Data Penelitian .............................................. 39 

Uji Homogenitas .................................................................................................. 40 

Uji t data pre test.................................................................................................. 41 

Uji Hipotesis 1 ...................................................................................................... 43 

Uji Hipotesis 2 ...................................................................................................... 44 

Uji t data Post Test .............................................................................................. 45 

Peningkatan Speed ............................................................................................. 46 

  



xii 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar                  Halaman 

  Rencana Penelitian ............................................................................................ 26 

  Instrumen tes ..................................................................................................... 30 

  Peningkatan Speed ........................................................................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran                   Halaman 

Surat SK Pembimbing ......................................................................................... 53 

Surat Ijin Penelitian .............................................................................................. 54 

Surat Balasan Penelitian ...................................................................................... 55 

Hasil Pre-Test ...................................................................................................... 56 

Rangking Pre-Test ............................................................................................... 57 

Pembagian Kelompok Ranking ............................................................................ 58 

Hasil Post-Test .................................................................................................... 59 

Hasil Uji Normalitas ............................................................................................. 60 

Hasil Uji Homogenitas ......................................................................................... 60 

Uji beda hasil pre test kedua kelompok eksperimen ............................................ 61 

Uji beda hasil post test kedua kelompok eksperimen ........................................... 62 

Uji beda Rata-rata Pre-Test dan Post-Test Kelompok Ekspermen 1 .................... 63 

Uji beda rata-rata Pre-Test dan Post-Test Kelompok Ekspermen 2 ..................... 64 

Program Latihan .................................................................................................. 65 

Dokumentasi ........................................................................................................ 66 

 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah 

Olahraga merupakan suatu suatu fenomena dalam masyarakat yang mendunia 

dan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. 

Melalui olahraga dapat dilakukan pembangunan karakter suatu individu bahkan 

suatu bangsa dengan nilai-nilai sportivitas sehingga olahraga menjadi sasaran 

strategis untuk membangun kepercayaan diri dan identitas suatu bangsa. 

Berbagai upaya pembangunan bidang olahraga dilakukan yang tujuan akhirnya 

adalah meningkatkan budaya dan prestasi olahraga. 

Olahraga merupakan kegiatan yang sangat digemari oleh masyarakat dan sudah 

menjadi rutinitas, bahkan juga menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi 

oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan 

orang tua. Aktivitas tidak hanya dilakukan sebagai tujuan kesehatan dan hobi 

semata, tapi sebagai sarana prestasi. Menurut M. Sajoto (1995:1-5) ada empat 

dasar tujuan manusia melakukan olahraga sekarang ini, yaitu : 1) tujuan rekreasi, 

2) tujuan pendidikan, 3) tujuan mencapai tingkat kesegaran jasmani, dan 4) 

untuk mencapai sasaran suatu prestasi tertentu. 

Dalam olahraga ada berbagai cabang yang sangat popular dan sangat digemari 

oleh masyarakat dunia yaitu olahraga sepakbola. Sepakbola merupakan cabang 

olahraga yang sangat popular hampir di seluruh belahan dunia. Demikian juga di 

Indonesia, Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang paling di 

gemari masyarakat. Terbukti dengan adanya klub-klub sepakbola yang memiliki 

pemain berkualitas dan suporter dari setiap klub yang sangat banyak 
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anggotanya. Akan tetapi minat masyarakat terhadap olahraga sepakbola yang 

begitu besar, tidak diimbangi dengan prestasi yang di peroleh bangsa Indonesia 

di kancah persepakbolaan internasional. Oleh karena itu pembinaan bibit usia 

dini perlu dilakukan oleh PSSI sebagai organisasi sepakbola di Indonesia agar 

menghasilkan atlet yang berkualitas. 

Sepakbola merupakan permainan beregu, yang masing-masing regunya terdiri 

dari sebelas pemain yang salah satunya sebagai penjaga gawang. Permainan ini 

hampir seluruhnya dimainkan dengan menggunakan seluruh anggota badan 

kecuali tangan (penjaga gawang boleh menggunakan kedua tangannya, namun 

di daerah gawang). Sepakbola termasuk permainan bola besar di mana dalam 

sepakbola memerlukan kerjasama antara pemain satu dengan yang lainnya 

untuk dapat menciptakan gol ke dalam gawang lawan sebanyak-banyaknya 

dalam waktu dua kali empat puluh lima menit (90 menit). Tim yang mampu 

memasukkan bola ke dalam gawang lawan paling banyak maka tim itu di anggap 

sebagai pemenangnya . 

Permainan sepakbola juga terdapat berbagai peraturan yang harus ditaati oleh 

kedua tim. Peraturan ini antara lain melarang pemain bermain kasar dengan 

tujuan melukai atau mencederai pemain lawan. Jika hal tersebut terjadi, maka 

wasit atau pengadil pertandingan berhak mengeluarkan peringatan yang berupa 

kartu kuning atau bisa langsung memberikan kartu merah yang artinya pemain 

tersebut dikeluarkan dari pertandingan. Diantara peraturan tersebut di atas, 

masih banyak lagi peraturan-peraturan dalam permainan sepakbola. 

Menurut (Andi Cipto nugroho, 2012) Sepakbola adalah permainan tim. Karena 

itu, satu kesatuan formasi dan unit sangat penting dalam permainan ini. Sangat 

tidak mungkin keberhasilan sebuah tim dalam pertandingan hanya ditentukan 
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oleh satu pemain saja. Setiap pemain harus saling mendukung dan bahu-

membahu demi keberhasilan dalam pertandingan yakni meraih kemenangan. 

Dengan begitu keberhasilan seorang merupakan keberhasilan bersama. 

Seorang pemain sepakbola untuk dapat bermain dengan baik harus melakukan 

latihan secara rutin dan teratur. Semakin teratur melakukan latihan maka 

semakin baik pula tingkat keterampilan bermain sepakbola. Latihan yang teratur 

akan mengiringi keberhasilan pemain untuk mencapai prestasi. Teknik dasar 

dalam sepakbola ada 2 macam, yaitu teknik dasar dengan bola dan teknik dasar 

tanpa bola. Teknik dasar tanpa bola dalam permainan sepakbola yaitu meliputi: 

berlari mengubah arah, melompat dan meloncat, dan gerak tipu badan. 

Sedangkan teknik dasar dengan bola meliputi: menghentikan bola (Stop Ball), 

mengumpan (Passing), menendang bola ke gawang (Shooting), menyundul 

(Heading), dan menggiring (Dribbling). Seorang pemain harus menguasai 

keterampilan dasar sepakbola dan mengembangkannya karena memiliki manfaat 

yang  sangat besar. 

Disebutkan juga oleh (densusnadi, 2010) Untuk bermain bola dengan baik 

pemain dibekali dengan teknik dasar yang baik. Pemain yang memiliki teknik 

dasar yang baik pemain tersebut cenderung dapat bermain sepakbola dengan 

baik pula. Beberapa teknik dasar yang perlu dimiliki pemain sepakbola adalah 

Menendang (kicking), Menghentikan atau Mengontrol (stoping), Menggiring 

(dribbling), Menyundul (heading), Merampas (tacling), Lemparan Kedalam (trow–

in) dan Menjaga Gawang (Goal Keeping). 

Perkembangan sepakbola Kudus sangat baik, sebuah klub sepakbola yang 

berada dikudus yaitu Persiku Kudus yang berada dikabupaten Kudus, Provinsi 

Jawa Tengah, Indonesia. Markas dari Persiku Kudus adalah stadion Wergu 
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Wetan. Persiku Kudus mempunyai julukan Laskas Macan Muria karena di Kudus 

terdapat Gunung Muria yang disitulah masih terdapat macan muria, dari situlah 

Persiku dijuluki Macan Muria. Di Kabupaten Kudus terdapat banyak klub 

sepakbola yaitu salah satunya SSB Porma yang berdiri pada tahun 2001 yang 

didirikan oleh sekelompok remaja yang berada diDesa Mlatinorowito yang 

diantaranya mendirikan SSB sepakbola yang sampai sekarang masih tetap 

eksis. Untuk memajukan SSB Porma para pelatih dan pengurus bekerja sama 

dengan pihak sekolah SMP Negeri 3 Kudus dan SMA NU AlMa’ruf Kudus untuk 

mengambil pemain yang berbakat dari pemain pemain muda berbakat dari SSB 

Porma Kudus. 

SSB Porma kudus sudah 17 tahun telah mendirikan sekolah SSB di kudus, 

dengan tiga pelatih yang bernama pelatih suhadi”Bonding”sebagai pelatih 

kepala, sedangkan Suntoyo dan Supa’at sebagai asisten pelatih. Untuk prestasi 

dari SSB Porma pernah menjuarai berbagai turnamen lokal maupun provinsi 

diantaranya turnamen antar klub divisi satu di Kabupaten Kudus tahun 2013 

yang biasa disebut Bupati Cup. SSB Porma sudah banyak mencetak pemain 

pemain handal diantaranya Ryco Fernanda yang pernah menjuarai kompetisi 

Djarum Indonesia Super League U-21 tahun 2011 bersama Persela Lamongan, 

medali perunggu PON Riau 2012 bersama PON Jateng, serta juara kompetisi 

divisi satu PSSI 2014 besama Cilegon United dan Faza yang pernah menjadi 

bagian tim dari Indonesia yang berlaga di Danone Nation Cup 2013 di Inggris, 

serta Dony Pamungkas dan Mayong Nugroho yang menjadi pemain bersama 

Persiku Kudus. 

Seorang pemain dikatakan baik apabila mempunyai teknik dasar dan 

keterampilan bermain yang baik pula. Sukatamsi (1985:34) membagi teknik 
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keterampilan bermain sepakbola menjadi 2 yaitu, teknik tanpa bola dan teknik 

dengan bola. Teknik tanpa bola yaitu semua gerakan-gerakan tanpa bola, yang 

terdiri dari: 1) Lari cepat dan mengubah arah, 2) Melompat atau meloncat, 3) 

Gerak tipu tanpa bola, yaitu gerak tipu dengan badan, dan 4) Geraka-gerakan 

khusus untuk penjaga gawang. Sedangkan teknik dengan bola yaitu, semua 

gerakan-gerakan dengan bola terdiri dari: 1) Menendang bola, 2) Menerima bola 

(menghentikan dan mengontrol bola), 3) Menggiring bola, 4) Menyundul bola, 5) 

Melempar bola, 6) Gerak tipu dengan bola, 7) Merampas dan merebut bola, dan 

8) Teknik-teknik khusus penjaga gawang.  

Salah satu teknik dasar yang menjadi komponen utama dalam olahraga sepak 

bola selain menendang bola adalah berlari karena performa berlari dengan 

speed atau kecepatan dengan atau tanpa bola adalah faktor yang sangat penting 

dalam keberhasilan tim. Untuk dapat berlari dengan cepat, maka pemain sepak 

bola haruslah memiliki salah satu unsur speed atau kecepatan dalam berlari. 

Latihan lari interval sendiri adalah sistem latihan lari yang diselingi oleh interval-

interval berupa masa-masa istirahat (Kardjono, 2010). 

Dalam sepak bola, fisik adalah salah satu unsur pendukung yang sangat penting. 

Kondisi fisik akan mempengaruhi permainan secara signifikan. Pemain dengan 

kondisi fisik yang prima akan dapat berkonsentrasi penuh dalam permainan. 

Pemain seperti ini akan meminimalisasi terjadinya kesalahan, sedangkan pemain 

dengan kondisi fisik yang buruk akan sangat sering melakukan kesalahan 

individual. 

Komponen kondisi fisik terdiri dari berbagai aspek. Komponen kondisi fisik yang 

dibutuhkan berbeda antara satu cabang olahraga dengan cabang olahraga 

lainnya. Misalnya pada olahraga sepakbola, komponen kondisi fisik yang 
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diperlukan  meliputi kekuatan, daya tahan jantung-paru (aerobik dan anaerobik), 

daya  ledak,  kecepatan, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan, 

reaksi, dan fleksibilitas. Komponen tersebut nantinya akan berbeda-beda dalam 

satu tim, tergantung posisi apa yang ditempati pemain. 

Latihan kecepatan (speed training) diberikan dalam bentuk latihan lari dan 

sekaligus dengan latihan reaksi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

melatih komponen kecepatan, antara lain sebagai berikut.  

Lakukan pada awalan dari suatu unit latihan, pada saat otot masih kuat. 

Intensitas latihan pada tingkat sub-maksimal atau maksimal. 

Jarak antara 30-80 meter dianggap jarak yang baik untuk pembinaan  kecepatan 

secara umum. 

Jumlah pengulangan antara 10-16 kali dan terdiri atas 3-4 seri. 

Untuk kecepatan daya ledak (explosive speed) dapat dilatih dengan 

penambahan beban yang tidak lebih dari 20% dari beban maksimal. 

Waktu istirahat antara pengulangan (repetition) 1-3 menit, waktu istirahat 

antarseri sampai 6 menit. 

Bentuk latihan kecepatan reaksi dapat dilakukan dengan berbagai rangsangan-

rangsangan luar, seperti: tepuk tangan, bunyi peluit, atau suara sebagai aba-aba 

untuk mulai yang sekaligus juga melatih reaksi pemain. (Jaja Suharja Husdarta, 

2010)  

Speed training adalah kemampuan untuk melakukan gerakan sejenis secara 

berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, atau kemampuan untuk 

menempuh suatu jarak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Interval Training 

merupakan suatu sistem latihan yang diselingi oleh interval interval berupa masa-

masa istirahal misalnya lari istirahat-lari-istirahat dan seterusnya, (Kosasih, 
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1985). Kecepatan atau speed merupakan kemampuan berpindah dari satu 

tempat ke tempat lain dalam waktu sesingkat-singkatnya. Komponen kecepatan 

sangat penting. Misalnya, dalam permainan sepakbola, pemain harus bergerak 

dengan cepat untuk menutup setiap sudut-sudut lapangan dengan cepat. Hal 

inilah yang membuat penulis mendapat insprirasi untuk menemukan 

permasalahan skripsi. Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin melakukan  

penelitian dengan judul “Pengaruh Latihan speed training dan interval training 

terhadap Speed pada pemain SSB Porma Kudus usia 15 tahun 2018 .” 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka identidfikasi masalah dalam 

penelitian ini yaitu: 

Tingkat speed atau kecepatan pemain SSB Porma masih rendah  

Perlu adanya peningkatan latihan kecepatan pada pemain agar mampu 

menyerang lawan dengan waktu yang singkat. 

Belum diketahui bahwa speed training dan interval training dapat meningkatkan 

kecepatan seorang pemain. 

Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang terkait dengan latihan fisik sepakbola dengan metode latihan 

speed training dan interval training sangat komplek oleh sebab itu agar 

pembahasan menjadi lebih focus dan dengan mempertimbangkan segala 

keterbatasan peneliti, masalah dalam penelitian ini terbatas pada Pengaruh 

Speed Training dan Interval Training terhadap Speed pada pemain sepakbola 

SSB Porma kudus usia 15 tahun 2018. 

Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut : 
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Apakah ada pengaruh latihan speed training terhadap speed pada pemain 

sepakbola usia 15 tahun SSB Porma Kudus Tahun 2018 ? 

Apakah ada pengaruh latihan interval training terhadap speed pada pemain 

sepakbola usia 15 tahun SSB Porma Kudus Tahun 2018 ? 

Manakah yang lebih baik antara latihan speed training dan latihan interval 

training terhadap speed pada pemain usia 15 tahun SSB Porma Kudus Tahun 

2018 ? 

Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan selalu memiliki tujuan yang akan dicapai untuk 

penggunanya. Adapun tujuan penelitian ini yaitu : 

Menguji pengaruh latihan speed training terhadap speed pemain usia 15 tahun 

SSB Porma Kudus tahun 2018. 

Menguji pengaruh latihan interval training terhadap speed pada pemain usia 15 

tahun SSB Porma Kudus Tahun 2018. 

Untuk mengetahui metode mana yang lebih efektih antara latihan speed training 

dan latihan interval training terhadap speed pada pemain usia 15 tahun SSB 

Porma Kudus Tahun 2018. 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. 

1. Secara Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran yang 

mempunyai manfaat terutama bagi peneliti khususnya cabang olahraga 

sepakbola  dalam merencanakan dan melaksanakan program latihan dengan 

baik. 

2. Secara Praktis 
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Dapat mengetahui manfaat dari latihan Speed Training  dan Interval Training 

terhadap peningkatan Speed pemain yang mengikuti SSB di Porma Kudus. 

Dengan membaca penelitian ini, dapat memberikan masukan kepada pelatih dan 

pembina olahraga disekolah sepakbola tentang metode latihan speed training 

dan interval training. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR, 

DAN HIPOTESIS 

 

2.1 LANDASAN TEORI 

Landasan teori adalah sub bab yang berisi tentang teori-teori yang berhubungan 

dan mendukung penelitian. Uraiannya adalah sebagai berikut: 

2.1.1 Speed Dalam Sepakbola 

Sepakbola merupakan cabang olahraga permainan yang disenangi hampir oleh 

semua orang. Permainan sepakbola memiliki daya tarik yang berbeda dengan 

cabang olahraga permainan lainnya. (Sukatamsi, 1985) menyatakan, permainan 

sepakbola adalah cabang olahraga permainan beregu atau permainan team, 

maka suatu kesebelasan yang baik, tangguh adalah kesebelasan yang terdiri 

atas pemain-pemain yang mampu menyelenggarakan permainan yang kompak, 

artinya mempunyai kerjasama team yang baik. 

Olahraga sepakbola merupakan permainan beregu, masing-masing regu terdiri 

dari 11 pemain, dan salah satu pemain menjadi penjaga gawang. Permainan ini 

dimainkan di lapangan yang berbentuk persegi panjang, dengan ukuran panjang 

100 meter dan panjang 45 meter. Permainan sepakbola memiliki tujuan untuk 

memasukkan bola kedalam gawang lawan sebanyak-banyaknya agar dapat 

memenangkan pertandingan. Sepakbola dimainkan dalam dua babak, dimana 

tiap babak dimainkan selama 45 menit, dan waktu istirahat antara kedua babak 

yaitu selama 10 menit. Olahraga ini hampir sepenuhnya dimainkan 

menggunakan kaki, kecuali penjaga gawang yang boleh menggunakan tangan di 

daerah kotak penalti. Sepakbola sangat digemari oleh masyarakat di dunia ini 
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yang terdiri darii berbagai kalangan baik anak-anak, orang dewasa, dan orang 

tua. Sepakbola memiliki beberapa teknik dasar yang harus dikuasai agar dapat 

bermain dengan baik, dan beberapa variasi dari unsur gerak dari yang dasar 

menjadi kompleks. Teknik dasar dari sepakbola terdiri dari teknik menendang 

bola, teknik menahan bola, teknik dribbling(dribbling) bola, teknik menyundul 

bola, gerak tipu, merebut bola, lemparan kedalam, dan teknik penjaga gawang 

(Luxbacher, 1992:42). 

Perkembangan kondisi fisik yang sangat menyeluruh sangat penting, karena 

tanpa kondisi fisik yang prima seseorang tidak mampu mengikuti latihan dengan 

maksimal. Latihan fisik dalah proses kerja yang dilakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan, diamana beban latihan dan intensitas latihan semakin 

bertambah setiap waktu tertentu. Sehingga pada akhirnya memberikan 

rangsangan menyeluruh terhadap tubuh dan kondisi fisik yang mengikat secara 

signifikan sesuai pencapaian yang diharapkan. 

Seorang atlet harus mengikuti latihan secara sistematis dan berkelanjutan sesuai 

program yang direncanakan agar mendapatkan latihan kondisi fisik yang 

maksimal. Seorang pelatih juga harus mengetahui komponen kondisi fisik apa 

saja yang perlu dilatih untuk meningkatkan kemampuan kerja atletnya. 

Komponen-komponen tersebut adalah daya tahan kardiovaskuler, daya tahan 

kekuatan otot, kelentukan, stamina, kelincahan, serta power. 

2.1.2 Komponen Kondisi Fisik 

Kondisi fisik adalah suatu prasyarat yang sangat diperlukan dalam setiap 

peningkatan prestasi seorang atlet, bahkan dapat dikatakan dasar landasan titik 

tolak suatu olahraga prestasi. Kondisi fisik adalah suatu kesatuan utuh dari 

komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, baik dalam 
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peningkatanya, maupun pemeliharaannya. Yang berarti dalam peningkatan 

kondisi fisik maka harus mengembangkan semua komponen tersebut. Ada 10 

komponen kondisi fisik, komponen kondisi fisik tersebut adalah kekuatan, daya 

tahan (daya tahan umum dan daya tahan otot), daya otot, Speed, daya lentur, 

kelincahan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan dan reaksi (M.Sajoto, 1995:8). 

Kesepuluh komponen penunjang kondisi fisik salah satunya Speed, yaitu 

penunjang untuk bermain sepakbola karena tanpa adanya daya tahan yang baik 

maka kemampuan atlet dalam bermain sepakbola akan cepat merasa kelelahan 

dalam bermain. 

2.2 Speed Training 

2.2.1 Pengertian Speed training 

Latihan kecepatan adalah pola latihan dengan jarak 10–60 meter. Untuk pelari, 

latihan kecepatan bermanfaat melatih otot agar dapat bergerak dengan cepat 

dan agar tubuh mengetahui bagaimana caranya meningkatkan kecepatan pada 

saat berlari jauh. Pelari yang tidak pernah melatih tubuhnya dengan latihan 

kecepatan biasanya sulit untuk meningkatkan kualitas lari ke intensitas yang 

lebih tinggi atau tidak dapat memperbaiki personal best. Dalam event olahraga 

kompetisi, kekuatan merupakan salah satu unsur penting untuk mencapai suatu 

prestasi maksimal (Suharno 2002: 7). 

Bentuk Latihan Kebugaran Jasmani (Latihan Kekuatan, Kecepatan, Daya 

Tahan) - Untuk meningkatkan kebugaran jasmani, Anda perlu mengenal 

beberapa unsur yang perlu dilatih, yaitu kekuatan, kecepatan, daya tahan otot 

jantung dan paru-paru, kelincahan, daya ledak (power). Menurut  (Mansyur dkk, 

2010) Speed merupakan gerak cepat maksimal yang sejenis (siklis) dalam waktu 

yang sesingkat mungkin. (Schmolinsky, 1987) mengemukakan bahwa speed 
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adalah frekuensi panjang langkah yang kemudian disebut dengan Cadence 

(frekuensi langkah per detik). Sehingga satuan kecepatan ditunjukkan dengan 

meter/detik, km/jam, atau mile/hour. 

Menurut Sukadiyanto (2005: 115) sprint training (latihan kecepatan) merupakan 

salah satu bentuk variasi dan cara yang dilakukan untuk meningkatkan daya 

tahan anaerobik. Adapun bentuk aktivitasnya adalah berlari dengan kecepatan 

maksimal (sprint) menempuh jarak yang pendek dan dilakukan secara berulang-

ulang. Sebagai contoh dari latihan sprint training adalah lari dengan kecepatan 

maksimal menempuh jarak antara 40 meter sampai 50 meter, repetisinya 16 

sampai  20 kali. Setiap repetisi diberi waktu recovery (t.r) dan waktu interval (t.i) 

yang lengkap (complete recovery). Perbandingan waktu recovery (t.r) I: 9, 

sedangkan untuk waktu interval (t.i) I: 12-13, artinya bila waktu kerja 3 detik, 

maka waktu recovery yang diberikan berkisar 30 detik dan waktu interval 36 

detik. 

Tujuan dari pemberian waktu recovery dan interval bersifat lengkap atau lama 

ialah agar atlet dalam memulihkan tenaga yang telah digunakan dapat kembali 

normal dan tidak mengalami kelelahan untuk melakukan latihan/ulangan 

berikutnya. Beberapa prinsip melatih kecepatan menurut Sukadiyanto (2005: 

112), di antaranya: (I) Didahulukan dengan pcmanasan, (2) Atlet tidak dalam 

keadaan lelah, (3) Diberikan pada awal latihan, (4) Bervariasi, (5) Intensitas, (6) 

Durasi, (7) Volume, (8) Frekuensi, (9) Waktu istirahat yang diberikan. 

Terdapat satu metode latihan fisik yang lebih sering digunakan oleh para pelatih 

sepakbola untuk meningkatkan kebugaran para pemainnya. Metode ini diberi 

nama High-Intensity Interval Training (HIIT) (Laursen dan Jenkins, 2002). Metode 

ini menggabungkan berbagai macam kondisi, mulai dari sprint, jogging, berjalan, 
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hingga istirahat. Keuntungan yang diperoleh dari latihan ini adalah dapat 

meningkatkan kapasitas VO2max, waktu pemulihan, kemampuan passing, dan 

kapasitas melakukan pengulangan sprint. Contoh dari penerapan metode ini 

adalah dengan berlari 150-200 meter dalam kecepatan penuh, kemudian 

dilanjutkan jogging dan berjalan selama dua menit. Setelah itu kembali sprint 

150-200. Pola ini diulang dalam 4-6 kali repetisi. Hal yang penting diingat adalah 

pola tersebut bukan pola yang baku, jumlah repetisi serta lamanya istirahat akan 

bergantung pada masing-masing individu. 

Dalam olahraga sepak bola  sprint  diperlukan pada saat mengejar bola dan 

berlari dengan menggiring bola ataupun pada saat mengejar lawan yang sedang 

membawa bola. Apabila seorang  pemain sepak bola  memiliki sprint yang baik, 

maka pemain tersebut akan lebih mudah untuk mengejar bola. Kecepatan amat 

berguna  ketika anda tidak dijaga  ketat, ketika harus cepat menggiring bola 

dalam area pertahanan lawan yang kosong, dan ketika anda harus cepat 

memasukan bola ke gawang. 

Secara natural permainan sepakbola merupakan penggabungan antara aktivitas 

periodikal dengan pembebanan tinggi dan rendah. Variasi secara natural ini 

memberikan rangsang pada tubuh untuk secara cepat menghirup oksigen, rata-

rata 70-80% dari respirasi maksimal dengan perkiraan jarak yang di tempuh para 

pemain sepakbola mencapai 10-12 km, yang artinya intensitas pada permainan 

sepakbola sangat dekat pada ambang batas anaerobik (Sperlich, dkk, 2011). 

Macam-macam kecepatan dikelompokkan menurut sumber datangnya rangsang, 

gerak yang dilakukan, dan terkait dengan biomotor ketahanan. Kecepatan yang 

berdasarkan pada sumber datangnya rangsang dibedakan menjadi kecepatan 

reaksi, yaitu tunggal dan majemuk. Sedang menurut geraknya adalah kecepatan 
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gerak siklus dan non siklus, serta stamina (kecepatan ketahanan) yang terkait 

dengan biomotor ketahanan, (Sukadiyanto,2002:109). Maka dari itu setiap 

pemain harus memiliki kemauan dan kedisiplinan yang tinggi dalam berlatih 

untuk dapat menjadi penggiring bola yang baik dan memliki kecepatan yang baik 

pula. Pemain sepak bola yang memiliki daya tahan fisik yang bagus dan 

kecepatan, maka akan menciptakan permainan yang baik dan mempengaruhi 

kemungkinan dalam mencetak gol atau dengan kata lain hasil tendangan kea rah 

gawang berhasil karena sulit dihentikan penjaga gawang. 

2.2.2 Hakikat Speed training 

 Kecepatan adalah kemampuan untuk berjalan, lari atau bergerak dengan 

sangat cepat seperti kemampuan lain. Elemen kecepatan meliputi waktu reaksi, 

frekuensi gerak per satuan waktu dan kecepatan gerak melewati jarak menurut 

Rusli Lutan (1999:74) 

 Kecepatan merupakan kemampuan seseorang untuk mengerjakan 

gerakan berkesinambungan dalam bentuk yang sama dengan waktu sesingkat-

singkatnya. Kecepatan sangat dibutuhkan dalam olahraga yang sangat 

mengandalkan kecepatan, seperti lari pendek 100 m dan lari pendek 200 m. 

Kecepatan dalam hal ini lebih mengarah pada kecepatan otot tungkai dalam 

bekerja. Menurut (Bompa, 1994) Kecepatan maksimal tidak bisa dicapai dengan 

serta-merta (instantly), namun setelah sesuatu fase percepatan (akselerasi) 

sejauh sedikitnya 20 m.  

  

Menurut Sukadiyanto (2005: 115) speed training (latihan kecepatan) merupakan 

salah satu bentuk variasi dan cara yang dilakukan untuk meningkatkan daya 

tahan anaerobik. Adapun bentuk aktivitasnya adalah berlari dengan kecepatan 
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maksimal (speed) menempuh jarak yang pendek dan dilakukan secara berulang-

ulang.   

2.2.3 Tujuan Speed training 

Metode Speed training bertujuan untuk melatih kecepatan seorang pemain 

sepakbola atau atlet untuk meningkatkan kecepatan pada saat berlari mengejar 

bola atau bertahan dari serangan lawan pada saat kehilangan bola. 

2.2.4 Model Latihan Speed training 

 Latihan speed training diberikan dalam bentuk latihan lari dan sekaligus 

dengan latihan reaksi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melatih 

komponen kecepatan, antara lain sebagai berikut. 

Lakukan pada awal dari suatu unit latihan, pada saat otot-otot masih kuat. 

Intensitas latihan pada tingkat sub-maksimal atau maksimal. 

Jarak antara 30–80 meter dianggap jarak yang baik untuk pembinaan kecepatan 

secara umum. 

Jumlah pengulangan antara 10-16 kali dan terdiri atas 3-4 seri. 

Untuk kecepatan daya ledak (explosive speed) dapat dilatih dengan 

penambahan beban yang tidak lebih dari 20% dari beban maksimal. 

Waktu istirahat antara pengulangan (repetition) 1-3 menit, waktu istirahat 

antarseri sampai 6 menit. 

Bentuk latihan kecepatan reaksi dapat dilakukan dengan berbagai rangsangan-

rangsangan luar, seperti: tepukan tangan, bunyi peluit, atau suara sebagai aba-

aba untuk mulai yang sekaligus juga melatih reaksi pemain. 

2.2.5 Manfaat Speed training 

 Bagi para atlet yang membutuhkan kecepatan dalam gerakannya seperti 

para atlet sepakbola maka latihan lari speed merupakan hal yang wajib 
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dilakukan. Dengan melakukan latihan lari speed ini para pemain sepakbola dapat 

meningkatkan kemampuannya untuk tetap berlari cepat sehingga dapat 

meninggalkan lawan pada saat beradu kecepatan dengan pemain lawan. 

2.3 Pengertian Interval Training 

 Interval training sesuai dengan namanya, latihan interval-interval yang 

berupa masa-masa istirahat. Misalnya, lari – istirahat – lari – istirahat – lari lagi – 

istirahat – dst. Interval training untuk daya tahan aerobic, intensitas larinya 

biasanya rendah sampai medium, sekitar 60-70% dari kemampuan maksimal 

atlet. Ada beberapa faktor yang haru diprnuhi dalam menyusun interval training, 

yaitu (Harsono, 2001) : 

Lamanya latihan (jarak lari atau renang) 

Beban atau intensitas latihan (kecepatan lari) 

Ulangan (repetition) lari 

Masa istirahat (recovery interval) setelah setiap repetisi latihan. 

Latihan interval adalah suatu sistem latihan yang diselingi oleh interval-interval 

yang berupa masa-masa istirahat. Misalnya, lari-istirahat-lari istirahat-lari lagi- 

istirahat dan seterusnya. (Harsono, 2001 : 10). Bentuk latihan interval dapat 

berupa latihan lari (interval running) atau renang (internal swimming) dapat pula 

dilakukan dalam program weight training maupun circuit training. “Interval 

Training sangat dianjurkan oleh pelatih-pelatih terkenal karena hasilnya sangat 

positif. 

 

2.3.1 Hakikat Interval Training 

Istilah interval training tidak perlu mengacu pada suatu metode latihan tertentu. 

Interval training mengacu kepada suatu metode latihan yang dilakukan dengan 
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rest interval atau istirahat di antara setiap repetisinya. Pada hakikatnya, dahulu 

interval training merupakan latihan untuk mengembangkan daya tahan. Karena 

itu, dahulu jarak yang ditempuh biasanya jauh dan orang larinya tidak terlalu 

cepat. (Harsono, 2001). 

 (Bompa, 1994) mengatakan bahwa interval training jarak jauh bisa ditempuh 

dalam 8-15 menit per repetisi (kira-kira 4-6 km) Interval Training merupakan 

suatu sistem latihan yang diselingi oleh interval interval berupa masa-masa 

istirahat misalnya lari istirahat-lari-istirahat dan seterusnya, (Kosasih, 

1985).Harsono (1988:157) mengatakan “Ada beberapa faktor yang harus 

dipenuhi dalam menyusun Interval Training yaitu : 

1.  Lama Latihan 

2.  Beban (Intensitas) latihan 

3.  Masa Istirahat (Rescovery Interval) setelah repetisi latihan 

4. Ulangan (Repetition) melakukan latihan Perlu diterangkan bahwa interval atau 

istirahan itu sangat penting untuk dapat mengembalikan kembali kebugaran atlet 

agar dapat melaksanakan latihan kembali. 

Menurut (Harsono 1988:157) menyatakan “Istiraha itu haruslah istirahan yang 

aktif bukan istirahat pasif adapun istirahan aktif yang dimaksud adalah jalan, 

jogging, rileks, senam kelentikan dan sebagainya.Sedang istirahat pasif adalah 

duduk-duduk, tiduran dilapangan dan sebagainya. Jogging rileks merupakan 

cara yang baik untuk recovery yang cepat dan efektif karena ini akan membuat 

kita lebih cepat kejantung dari pada istirahat pasif. Karena itu menurut (Harsono 

1988:158) bahwa “Interval Training sangat dianjurkan oleh pelatih-pelatih 

terkenal karena hasilnya sangat positif bagi perkembangan daya tahan atau 

stamina”. 
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Sedangkan (Engkos Kosasih 1985:17) “interval training merupakan jarak tertentu 

dengan banyaknya ulangan, penting ditentukan jarak yang harus ditempuh, 

waktu dan istirahatnya serta berapa banyak ulangan. (Soekarman 1989:77)” 

menyatakan bahwa keuntungan dari latihan interval ini adalah dapat mengetahui 

beban secara tepat, dapat melihat kemajuan lebih cepat (meningkatkan energi 

dan kondisi yang dapat dilakukan secara efisien)”. 

2.3.2 Tujuan Interval Training 

Menurut (Harsono, 2001) Sekarang berbagai metode interval training juga 

ditunjukkan untuk melatih kecepatan lari/renang. Karena itu jaraknya di pecah-

pecah dalam jarak-jarak yang pendek agar orang bisa lari dengan kecepatan 

tinggi.  

Sistem latihan interval mencakup selang-seling periode kerja dan istirahat. 

Keunggulan sistem latihan ini adalah lebih banyak atlet mengalami latihan 

intensif tanpa mengalami keletihan yang berlebihan. Latihan interval merupakan 

medium utama untuk mewujudkan efek-efek latihan spesifik. Latihan interval 

tidak hanya memungkinkan atlet bekerja pada volume yang lebih besar dari 

suatu intensitas tertentu, tetapi juga memungkinkan atlet berlatih lebih keras dari 

pada yang dilakukannya dalam latihan yang berkesinambungan. 

2.3.3 Model latihan interval training 

Menurut (Harsono, 2001) ada dua bentuk latihan interval Training yaitu :  

1.  Interval Training  Lambat akan tetapi dengan jarak lebih jauh 

a. Jarak lari  : 600 m atau 800 m 

b. Intensitas  : 10%-70% Max  

c. Ulangan lari : 8 – 12 kali  

d.Istirahat  : Sampai denyut nadi 120-130 atau sekitar 3-5 Menit  
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2.  Interval Training Cepat akan teteapi dengan jarak yang lebih dekat 

a. Jarak lari  : ditempuh dalam 10 sampai 30 detik 

b. Intensitas  : 85%-90% Max 

c. Ulangan Lari : 10-15 kali 

d. Istirahat  : sekitar 3-5 menit  

Oleh karena itu latihan Interval Training sangat baik dalam membina daya tahan 

dan stamina, maka jenis latihan ini dapat diterapkan pada cabang olahraga 

seperti sepak bola, bola basket dan olahraga lainnya yang menurut para ahli 

fisiologis berpendapat bahwa latihan endurance adalah sangat penting bagi 

semua cabang olahraga termasuk juga dengan olahraga bela diri (teakwondo), 

(Sajoto 1988:192). 

2.3.4 Manfaat Interval training 

 Interval Training sangat baik dalam membina daya tahan dan stamina, 

maka jenis latihan ini dapat diterapkan pada cabang olahraga seperti sepakbola, 

bola basket dan olahraga lainnya yang menurut para ahli fisiologis berpendapat 

bahwa latihan endurance adalah sangat penting bagi semua cabang olahraga. 

Hal ini dapat membuat seorang atlet dapat bertanding dengan waktu yang cukup 

lama atau dapat meningkatkan prestasi dengan latihan tersebut.Karena kerja 

anerob, tingkat aktifitas otot-ototnya adalah begitu tinggi sehingga suplai darah 

yang diterima oleh otot-otot tersebut tidaklah cukup.Hal ini biasanya disertai oleh 

perasaan (Sensation) sakit pada otot-otot tersebut. Dengan latihan yang baik, 

atlet lama kelamaan akan dapat mengatasi rasa sakit tersebut dan dapat bekerja 

tanpa oksigen (anaerobik) dalam waktu yang lebih lama. 

 Selain itu interval training juga bisa meningkatkan akselerasi dan stamina, 

olahraga interval juga baik untuk melatih ketahanan otot-otot, terutama pada 
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bagian kaki. Hal ini bisa mencegah kemungkinan terjadinya cedera saat bermain 

sepakbola sekaligus melenturkan kaki saat bermain sepakbola. 

2.3.5 Langkah Metode Interval training 

Interval training lambat 

Lakukan pada awal dari suatu unit latihan, pada saat otot-otot masih kuat. 

Intensitas latihan pada tingkat sub-maksimal atau maksimal. 

Jarak antara 600 atau 800 meter dianggap jarak yang baik untuk pembinaan 

kecepatan secara umum. 

Jumlah pengulangan antara 8–12 kali 

Istirahat Sampai denyut nadi 120-130 atau sekitar 3-5 Menit 

Interval training cepat 

Lakukan pada awal dari suatu unit latihan, pada saat otot-otot masih kuat. 

Intensitas latihan pada tingkat sub-maksimal atau maksimal. 

Jarak ditempuh dalam 10 sampai 30 detik  

Jumlah pengulangan antara 10 sampai 15 kali 

Istirahat sekitar 3-5 Menit 

2.4. Kerangka Berfikir 

 (sugiono, 2010) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan 

modal konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor 

yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir dalam 

suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan 

dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel 

atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping 

mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga 
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argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti (Sapto Haryoko, 

1999, dalam Sugiono, 2010). 

 Permainan sepakbola merupakan bentuk cabang olahraga yang memiliki 

gerakan yang kompleks. Setiap pemain dituntut agar memiliki kondisi fisik dan 

kecepatan (speed) yang baik. Untuk memperoleh kondisi fisik dan kecepatan 

(speed) yang baik setiap pemain harus melakukan latihan yang terprogram. 

Salah satu latihan yang terprogram adalah dengan cara pemilihan bentuk latihan 

yang tepat. Berdasarkan aktivitas gerak fisik dalam sepakbola, komponen fisik 

daya tahan dan kecepatan sangat dibutuhkan. 

Pada dasarnya daya tahan dan kecepatan (speed) merupakan salah satu 

komponen utama yang menjadi dasar/fondasi dalam bermain sepakbola. Dalam 

melatihkan daya tahan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan daya 

tahan dan kecepatan (speed) dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain: 

interval training, speed training.   

Di antara latihan speed training dan interval training yang coba diterapkan oleh 

peneliti. Peneliti ingin mengetahui manakah dari kedua latihan tersebut yang 

lebih berpengaruh terhadap peningkatan kecepatan (speed) pada pemain ssb 

porma kudus. Sehingga dari hasil penelitian dapat sebagai acuan metode mana 

yang cocok untuk meningkatkan kecepatan (speed) pemain ssb porma kudus u-

15 tahun 2018. 

 

 

2.5 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis adalah dugaan sementara penelitian, jawaban sementara yang 

kebenarannya akan dibuktikan dalam penelitian. Setelah melalui pembuktian dari 
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hasil penelitian maka hipotesis dapat dibuktikan kebenarannya diterima atau 

ditolak. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan 

sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban 

yang empiric (Sugiyono,2010). 

Menurut (Suharsimi Arikunto 2006: 67) Hipotesis adalah sebagai jawaban yang 

bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui 

data yang terkumpul Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Adakah pengaruh latihan Speed training terhadap peningkatan kecepatan 

(speed) pada pemain SSB PORMA KUDUS TAHUN 2018 ? 

Adakah pengaruh latihan interval training terhadap  peningkatan kecepatan 

(speed) pada pemain SSB PORMA KUDUS TAHUN 2018? 

Dari kedua latihan tersebut, latihan mana yang lebih efektif untuk meningkatkan 

kecepatan (speed) pada pemain SSB PORMA KUDUS TAHUN 2018? 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian, analisis data dan pembahasan  diperoleh simpulan sebagai 

berikut. 

Ada pengaruh latihan speed training terhadap peningkatan speed pada Pemain 

SSB Porma Kudus tahun 2018. 

Ada pengaruh latihan interval training terhadap peningkatan speed pada Pemain 

SSB Porma Kudus tahun 2018. 

Latihan speed training sama baiknya dengan latihan interval training dalam 

meningkatkan speed pada Pemain SSB Porma Kudus tahun 2018. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis akan mengajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 

Pelatih dapat memiliki metode-metode latihan yang bervariasi untuk 

meningkatkan kecepatan pemain sepakbola. Karena pada permainan ini 

kecepatan itu sangat penting untuk mengejar bola atau adu sprint dengan 

pemain lawan. 

Sebaiknya untuk meningkatkan speed pelatih menerapkan latihan speed training 

mengingat latihan ini selain berpotensi meningkatkan speed juga mampu 

meningkatkan kombinasi serang permainan sepakbola dalam melakukan 

tusukan-tusukan ke dalam area pertahanan lawan. 
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Bagi pelatih, hendaknya untuk memberikan materi latihan speed yang lebih 

cocok untuk anak usia dibawah 15 tahun berdasrkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi sehingga dapat meningktkan speed menjadi lebih optimal. 
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