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SARI 
 
Eko Winarno, 2010. Sumbangan Kelincahan, Kelentukan kaki dan Kecepatan Lari 
terhadap Hasil kecepatan Menggiring bola Pemain Sepakbola Arindo Kota Demak 
Tahun 2009. Sekripsi. Jurusan PKLO Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 
Semarang. 
 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Berapa besar sumbangan kelincahan 
terhadap hasil kecepatan manggiring bola 2) Berapa besar sumbangan kelentukan kaki 
terhadap hasil kecepatan manggiring bola, dan 3) Berapa besar sumbangan kecepatan lari 
terhadap hasil kecepatan manggiring bola. Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) 
Mengetahui besar sumbangan kelincahan terhadap hasil kecepatan manggiring bola 2) 
Mengetahui besar sumbangan kelentukan kaki terhadap hasil kecepatan manggiring bola 
3) Mengetahui besar sumbangan kecepatan lari terhadap hasil kecepatan manggiring bola 
4)Mengetahui besar sumbangan kelincahan, kelentukan kaki dan kecepatan lari terhadap 
hasil kecepatan manggiring bola  

 Populasi penelitian ini adalah pemain Klub Arindo Kota Demak berjumlah 20 
pemain. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik total sampling, yaitu mengambil 
seluruh Klub Arindo Kota Demak berjumlah 20 pemain  sebagai sampel. Variabel dalam 
penelitian ini yaitu kelincahan,kelentukan kaki, dan kecepatan lari sebagai  variabel bebas 
serta kecepatan menggiring bola sebagai variabel terikat. Metode pengumpulan data 
menggunakan teknik tes dan pengukuran. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis 
dengan menggunakan analisis regresi sederhana dan berganda. 

Hasil analisis penelitian memperoleh : 1) Kelincahan memberikan sumbangan 
sebesar 61,3%terhadap kecepatan menggiring bola dalam permainan sepakbola pada 
pemain Klub Arindo Kota Demak tahun 2009, 2) Kelentukan kaki memberikan 
sumbangan sebesar 61,2% terhadap kecepatan menggiring bola dalam permainan 
sepakbola pada pemain Klub Arindo Kota Demak tahun 2009, 3) Kecepatan lari 
memberikan sumbangan sebesar 68,7% terhadap kecepatan menggiring bola dalam 
permainan sepakbola pada pemain Klub Arindo Kota Demak tahun 2009, dan 4) Secara 
bersama-sama kelincahan,kelentukan kaki, dan kecepatan lari memberikan sumbangan 
sebesar 82,8% terhadap kecepatan menggiring bola dalam permainan sepakbola pada 
pemain Klub Arindo Kota Demak tahun 2009 

Simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah kecepatan menggiring 
bola dipengaruhi oleh komponen kondisi fisik berupa kelincahan, elentukan kaki, dan 
kecepatan lari oleh karena itu dapat diajukan saran:1)Bagipara pelatih dalam melatih 
kecepatan menggiring bola bagi para pemain hendaknya diimbangi dengan peningkatan 
kondisi fisik berupa kekuatan otot tungkai dan kelincahan sehingga pelatihan yang 
dilakukan dapat berhasil secara optimal, 2) Bagil pemain hendaknya lebih bersungguh-
sungguh dalam mengikuti program latihan fisik yang diberikan pelatih agar kegiatan 
latihan yang dilakukan dapat menujang keberhasilan teknik dasar yang akan dilatih, dan 
3) Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenis dapat menjadikan hasil 
penelitian ini sebagai bahan pembanding dan dapat menambahkan variabel lain sehingga 
dapat memberikan informasi yang semakin lengkap terkait komponen kondisi fisik yang 
menunjang kecepatan menggiring bola. 
 
 
 
 


