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SARI 
 
 
Arief Syaefuddin. 2007. Skripsi ini berjudul “Survei Tingkat Keterampilan Gerak Dasar 
Sepakbola Siswa Peserta Ekstrakurikuler Sepakbola Di SMA Negeri 1 Subah Tahun 
Ajaran 2006/2007”. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana tingkat 
keterampilan gerak dasar sepakbola siswa peserta ekstrakurikuler sepakbola di SMA 
Negeri 1 Subah tahun ajaran 2006/2007? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui tingkat keterampilan gerak dasar sepakbola siswa peserta ekstrakurikuler 
sepakbola di SMA Negeri 1 Subah tahun ajaran 2006/2007. 

Populasi adalah keseluruhan penduduk yang dimaksud untuk diteliti di sebut populasi 
atau universum. Berdasarkan pengertian diatas maka populasi dalam penelitian ini adalah 
siswa peserta ekstrakurikuler sepakbola SMA Negeri 1 Subah yang berjumlah 56 orang. 
Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling yaitu semua 
populasi siswa peserta ekstrakurikuler sepakbola SMA Negeri 1 Subah yang berjumlah 56 
orang. Dalam penelitian yang menjadi variabel peneliti adalah tingkat keterampilan gerak 
dasar sepakbola siswa peserta ekstrakurikuler sepakbola di SMA Negeri 1 Subah. 

Untuk memperoleh data yang sesuai maka dalam penelitian ini menggunakan 
metode survei dan teknik tes. Untuk keterampilan gerak macam-macam tes yang 
digunakan adalah tes sepak dan tahan bola (passing dan stoping), tes memainkan bola 
dengan kepala (heading), tes menggiring bola (dribbling), dan tes menembak/menendang 
bola ke sasaran (shooting). 

Setelah dilakukan analisis data penelitian mengenai keterampilan gerak dasar 
sepakbola pada Siswa peserta ekstrakurikuler sepakbola di SMA Negeri 1 Subah maka 
dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa tes keterampilan gerak dasar sepakbola 
diketahui bahwa 76,8% termasuk dalam kategori baik dan sisanya 23,2% termasuk dalam 
kategori sedang.  

Beberapa saran peneliti antara lain bahwa Keterampilan gerak dasar dalam 
permainan sepakbola pada dasarnya dapat dimiliki serta dikuasai pemain secara maksimal 
melalui latihan-latihan yang diprogram dan direncanakan dengan baik serta didukung 
dengan pertandingan-pertandingan yang terencana. Dalam memberikan latihan fisik dan 
keterampilan gerak dasar agar dapat lebih mudah dipahami dan dikuasai oleh pemain, 
maka pemberian latihan ini harus diberikan sejak usia dini. Dalam pelaksanaan latihan para 
pemain hendaknya tidak meninggalkan prinsip-prinsip latihan diantaranya penambahan 
beban, pengulangan, meningkat, disesuaikan dengan cabang olahraganya dan memiliki 
target. Untuk peneliti selanjutnya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan 
terutama penelitian yang berkaitan dengan hubungan antara keterampilan gerak dasar 
sepakbola. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga agar kesegaran 

jasmani tetap berada dalam kondisi yang baik. Sehingga terlihat pria maupun 

wanita, tua atau muda melakukan latihan-latihan olahraga, baik di lapangan 

maupun di jalan, semua ini mereka lakukan agar kesehatan dan kesegaran jasmani 

tetap baik yang digunakan sebagai dasar penting untuk hidup bahagia dan 

bermanfaat. 

Hakekat olahraga merupakan kegiatan fisik yang mengandung sifat 

permainan dan berisi perjuangan melawan diri sendiri atau melawan orang lain 

atau konfrontasi dengan unsur-unsur alam. Kegiatan olahraga meliputi gaya 

pertandingan, maka kegiatan itu harus dilaksanakan dengan semangat atau jiwa 

sportif. Pada olahraga kelompok mendorong manusia saling bertanding dalam 

suasana kegembiraan dan kejujuran. Olahraga memberi kemungkinan pada 

tercapainya rasa saling mengerti dan menimbulkan solidaritas serta tidak 

mementingkan diri sendiri. Olahraga juga dapat dijadikan juga alat pemersatu. 

Mengingat pentingnya peranan olahraga dalam kehidupan manusia, juga dalam 

usaha ikut serta memajukan manusia Indonesia yang berkualitas, maka 

pemerintah Indonesia mengadakan pembinaan dan pengembangan di bidang 

olahraga, seperti mengadakan pertandingan-pertandingan olahraga yang biasanya 

diikuti oleh olahragawan. 

1 
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Sepakbola merupakan permainan beregu, masing-masing regu terdiri dari 

sebelas pemain, dan salah satunya penjaga gawang. Permainan ini hampir 

seluruhnya dimainkan dengan menggunakan tungkai kecuali penjaga gawang 

yang diperbolehkan menggunakan lengannya didaerah tendangan hukumannya. 

Dalam perkembangannya permainan ini dapat dimainkan di luar lapangan 

(outdoor) dan di dalam ruangan tertutup (indoor). Sepakbola berkembang dengan 

pesat di kalangan masyarakat, karena permainan ini dapat dimainkan oleh laki-

laki dan perempuan; anak-anak, dewasa; dan orang tua (Sucipto, dkk, 1999/2000: 

7). 

Sepakbola menjadi salah satu olahraga favorit di kalangan masyarakat, 

karena sepakbola sudah dikenal di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini terbukti 

dengan munculnya klub sepakbola di berbagai daerah juga munculnya klub-klub 

tangguh di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi, serta dengan adanya 

kompetisi di tingkat nasional maupun daerah, dan juga banyak berdirinya sekolah-

sekolah sepakbola. 

Setiap cabang olahraga mempunyai tujuan dari permainannya. Tujuan 

permainan sepakbola adalah pemain memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke 

gawang lawannya dan berusaha menjaga gawangnya agar tidak kemasukan. Suatu 

regu dinyatakan menang apabila regu tersebut dapat memasukkan bola ke gawang 

lawannya dan apabila sama, maka dinyatakan seri atau draw. 

Dalam upaya membina prestasi yang baik, maka pembinaan harus dimulai 

dari pembinaan usia muda dan pembinaan atlet muda berbakat sangat menentukan 
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menuju tercapainya mutu prestasi optimal dalam cabang olahraga sepakbola. Bibit 

atlet yang unggul perlu pengolahan dan proses kepelatihan secara ilmiah, barulah 

muncul prestasi atlet semaksimal mungkin pada umur-umur tertentu. Atlet 

berbakat yang umurnya muda dapat ditemukan di sekolah-sekolah, klub, 

organisasi pemuda dan kampung-kampung.  

Dalam pembelajaran sepakbola, kita mengenal aspek-aspek yang perlu 

dikembangkan yaitu: 

1. Pembinaan teknik (keterampilan) 

2. Pembinaan fisik (kesegaran jasmani) 

3. Pembinaan taktik 

4. Kematangan juara 

(Soekatamsi, 1984: 11) 

Dalam peningkatan kecakapan permainan sepakbola, keterampilan dasar 

erat sekali hubungannya dengan kemampuan koordinasi gerak fisik, taktik dan 

mental. Keterampilan dasar harus betul-betul dikuasai dan dipelajari lebih awal 

untuk mengembangkan mutu permainan yang merupakan salah satu faktor yang 

menentukan menang atau kalahnya suatu kesebelasan dalam suatu pertandingan. 

Untuk meningkatkan prestasi sepakbola banyak faktor yang harus 

diperhatikan seperti sarana prasarana, pelatih yang berkualitas, pemain berbakat 

dan kompetisi yang teratur serta harus didukung oleh ilmu dan teknologi yang 

memadai. 
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Di Indonesia, mata pelajaran Pendidikan Jasmani beberapa kali berganti 

nama.Nama terakhir adalah Pendidikan Jasmani tanpa ditambahi 

Kesehatan.Perubahan ini tidak berarti menghilagkan perhatian terhadap kesehatan 

siswa.Kesehatan siswa tetap menjadi perhatian utama,tetapi kesehatan siswa 

merupakan dampak dari Pendidikan Jasmani.Nama Pendidikan Jasmani  lebih 

menegaskan bahwa mata pelajaran ini menggunakan aktivitas jasmani sebagai 

media untuk mencapai tujuan pembelajaran.Pendidikan Jasmani adalah suatu 

proses pembelajaran  yang didesain untuk meningkatkan kebugaran 

jasmani,mengembangkan keterampilan motorik,pengetahuan dan perilaku hidup 

aktif,dan sikap sportif melalui kegiatan jasmani.Pengaaman belajar yang disajikan 

akan membantu siswa untu memahami mengapa manusia bergerak dan bagaimana 

cara melakukan secara aman,efisien,dan efektif (Taga,2003:2). 

Tujuan dari Pendidikan Jasmani ada dua macam yaitu: 

A.Tujuan Umum 

Tujuan umum dari pendidikan jasmani adalah untuk meningkatkan 

pertumbuhan, perkembangan jasmani, mental, emosional dan sosial yang selaras 

dan optimal dalam upaya membentuk dan menggembangkan gerak dasar, 

menanaman kemampuan gerak dasar,menanamkan nilai, sikap dan membiasakan 

hidup sehat. 

B.Tujuan Khusus 

1. Meningkatkan perkembangan dan aktivitas sistem:peredaran darah, 

pencernaan, pernafasan, dan saraf. 
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2. Meningkatkan pertumbuhan jasmani seperti, bertambahnya tinggi dan berat 

badan. 

3. Menanamkan nilai nilai disiplin, kerjasama, sportivitas, dan tenggang rasa. 

4. Meningkatkan dan mengembangkan keterampilan dalam melakukan 

kegiatan olahraga serta memiliki sikap positif terhadap kegiatan pendidikan 

jasmani. 

5. Meningkatkan kesehatan dan kesegaran jasmani. 

6. Meningkatkan pengetahuan pendidikan jasmani. 

7. Menanamkan kegemaran dalam berolahraga dan membiasakan hidup sehat 

sehari hari (Dekdikbud, 1988:1) 

Sekolah merupakan lembaga dan organisasi yang tersusun rapi. Segala 

kegiatan direncanakan dan diatur sesuai dengan kurikulum. Dan untuk 

menghadapi kemajuan jaman kurikulum selalu diadakan perubahan, diperbaiki 

dan disempurnakan agar apa yang diberikan di sekolah terhadap anak didiknya 

dapat digunakan untuk menghadapi tantangan hidup di masa sekarang maupun 

yang akan datang, sehingga sekolah sebagai tempat untuk belajar agar tujuan 

hidup atau cita-citanya tercapai. Hal ini berlaku pada mata pelajaran pendidikan 

jasmani dan kesehatan. 

Kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan di SMA Negeri 1 Subah 

merupakan kegiatan yang sudah diprogram dengan kebutuhan yang diinginan oleh 

sekolah. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang di adakan di SMA Negeri 1 Subah 

yaitu meliputi : 
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Tabel 1 

Kegiatan Ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Subah 

NO NAMA 
EKSTRA 

GURU 
PEMBIMBING

KOORDINATOR 
SISWA 

JATWAL 
KEGIATAN 

JUMLAH 
PESERTA

1. Sepakbola Drs.Lusianto Mambrur Rabu,15.30-
17.30 WIB. 

56 Siswa 

2. Sepak 
Takro 

Handoko,S.Pd Amri.F Selasa,15.30-
17.30 WIB. 

17 Siswa 

3. Bola voli Drs.Hadi 
Warsito 

Tri Herianto Kamis,14.30-
16.30 WIB. 

26 Siswa 

4. Basket Anang,S.Pd David Sabtu,14.30-
16.30 WIB. 

34 Siswa 

5. Seni 
Musik 

Angger,S.Pd Novenda Selasa,14.30-
17.30 WIB 

19 Siswa 

6. Teater Heru,S.Pd Gianjar Senin,15.30-
17.30 WIB. 

22 Siswa 

7. Seni Tari Drs.Woro Heni.S Selasa,15.30-
17.30 WIB. 

16 Siswa 

8. PMR Drs.Pujo.S Teguh Rabu,15.30-
17.30 WIB. 

27 Siswa 

9. Pramuka Drs.Sutarji Beni Jumat,15.30-
17.30 WIB. 

38 Siswa 

10. PKS Drs.Sugito Nur Arifin Kamis,15.30-
17.30 WIB. 

18 Siswa 

11. Seni Rupa Drs.Medi.P Subechi Rabu,14.30-
16.30 WIB. 

11 Siswa 

12. Tekwondo Drs.Slamet 
Riyadi 

Aan Selasa,15.30-
17.30 WIB. 

29 Siswa 

13. SH Drs.Untung Mantok Rabu,15.30-
17.30 WIB. 

31 Siswa 

14. Rogojati Drs.Suyono Ardian Kamis,15.30-
17.30 WIB. 

24 Siswa 

 

 Kegiatan olahraga sepakbola merupakan bagian dari kegiatan 

ekstrakurikuler olahraga di SMA Negeri 1 Subah yang diselenggarakan pada hari 

rabu mulai dari pukul 15.30-17.30 WIB dengan dukungan fasilitas yang cukup 

memadai. Siswa yang memilih dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepakbola 

adalah siswa kelas 1, 2, dan 3 yang benar-benar ingin dan berminat latihan 

sepakbola. 
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Ketertarikan peneliti dalam melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Subah 

disebabkan oleh prestasi yang diperoleh tim sepakbola SMA Negeri 1 Subah yang 

baik dalam pertandingan antar pelajar di kabupaten Batang. 

 
Tabel 2 

Pencapaian Prestasil Tim Sepakbola SMA Negeri 1 Subah Tahun 2003-2006 
NO EVEN PERTANDINGAN WAKTU HASIL 
1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
 
 

7. 
 
 

8. 
 
 

9. 

Kejuaraan sepakbola pelajar 
POPDA Tingkat Kabupaten 
Batang. 
Kejuaraan sepakbola pelajar 
POPDA Tingkat Karisidenan 
Pekalongan. 
Kejuaraan sepakbola junior 
Tingkat Kecamatan Subah HUT 
RI ke 58. 
Kejuaraan sepakbola pelajar 
POPDA Tingkat Kabupaten 
Batang. 
Kejuaraan sepakbola pelajar 
POPDA Tingkat Karisidenan 
Pekalongan. 
Turnamen sepakbola pelajar SMA 
APAC INTI CUP I Tingkat 
Propinsi Jawa Tengah. 
Kejuaraan sepakbola pelajar 
POPDA Tingkat Kabupaten 
Batang. 
Turnamen sepakbola junior U-18 
Suratin piala Ketua DPRD 
Kabupaten Batang 
Kejuaraan sepakbola pelajar 
POPDA Tingkat Kabupaten 
Batang. 

Bulan Maret tahun 
2003 
 
Bulan Mei tahun 
2003 
 
Bulan Juli tahun 
2003 
 
Bulan maret tahun 
2004 
 
Bulan Juni tahun 
2004 
 
Bulan Agustus 
tahun 2004 
 
Bulan April tahun 
2005 
 
Bulan Maret tahun 
2005 
 
Bulan Maret tahun 
2006 
 

Juara I 
 
 

Juara II 
 
 

Juara I 
 
 

Juara I 
 
 

Juara II 
 
 

Juara IV 
 
 

Juara I 
 
 

Juara I 
 
 

Juara II 
 

 
 

 



 8

Dan juga ada beberapa pemain tim sepakbola SMA Negeri 1 Subah yang 

ikut menjadi anggota tim PORDA Kabupaten Batang tahun 2005 antara lain : 

Tabel 3 

Anggota Tim PORDA dari SMA Negeri 1 Subah 

No Nama Kelas 

1. Ganda Murbawan XII S2 

2. Heru Pambudi XII S2 

3. Saeful XII S1 

 

Berdasarkan survei pendahuluan yang peneliti lakukan terhadap peserta 

ekstrakurikuler olahraga sepakbola di SMA Negeri 1 Subah terlihat bahwa banyak 

peminat dari para siswa untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan kebanyakan para 

siswa berasal dari klub-klub sepakbola di daerahnya masing-masing. 

 

1.2 Permasalahan 

Dasar atau pondasi yang penting dan harus dimiliki pemain sepakbola  

yaitu teknik gerak dasar sepakbola yang baik. Sehingga teknik gerak dasar mutlak 

harus dikuasai oleh tiap siswa peserta ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Subah. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

Bagaimana tingkat keterampilan gerak dasar sepakbola siswa peserta 

ekstrakurikuler sepakbola di SMA Negeri 1 Subah tahun ajaran 2006/2007 ? 

 

1.3 Penegasan Istilah 

Agar istilah-istilah yang ada dalam penelitian tidak menyimpang dan 

terjadi salah pengertian dari yang diteliti maka perlu penegasan istilah yang 

sebagai berikut: 
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1.3.1 Keterampilan Gerak Dasar 

Menurut Sugiyanto (1991: 13), keterampilan gerak dasar adalah 

kemampuan untuk melakukan gerakan secara efektif dan efisien. Keterampilan 

gerak merupakan perwujudan dari kualitas koordinasi dan kontrol tubuh dalam 

melakukan gerak. Keterampilan gerak diperoleh melalui proses belajar yaitu 

dengan cara memahami gerakan dan melakukan gerakan berulang-ulang dengan 

kesadaran fikir akan benar tidaknya gerakan yang telah dilakukan.  

Menurut Nurhasan (2001) gerak dasar sepakbola diukur dengan tes Sepak 

dan Tahan Bola (Passing dan Stopping), tes Memainkan Bola dengan Kepala 

(Heading), tes Menggiring Bola (Dribbling) dan tes Menembak / Menendang 

Bola ke Sasaran (Shooting).  

1.3.2 Sepakbola 

Sepakbola adalah suatu permainan yang dilakukan dengan jalan menyepak 

bola, dimainkan dua regu yang masing-masing regu terdiri dari 11 orang pemain 

yang lazim disebut kesebelasan. Masing-masing regu atau kesebelasan berusaha 

memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan dan mempertahankan 

gawangnya sendiri agar tidak kemasukan serta menggunakan peraturan yang 

sudah ditentukan. Sepakbola merupakan permainan beregu, masing-masing regu 

terdiri dari 11 pemain dan salah satunya adalah penjaga gawang (Sucipto dkk, 

2000: 7). 

1.3.3 Ekstrakurikuler  

Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang diselenggarakan di luar jam 

pelajaran intrakurikuler maupun koriuler termasuk pada waktu jam sekolah tetapi 

tidak ada pelajaran(misalkan setelah ulangan umum,ebtans,menghadapi kenaikan 
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kelas) termasuk pada waktu libur (Depdikbud, 1988: 5).Untuk mendukung  

terlaksananya  program ekstrakurikuler diperlukan adanya berbagai petunjuk atau 

pedoman,baik menyangkut materi maupun kegiatannya,dengan harapan agar 

program ekstrakurikuler dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang digariskan. 

Ekstrakurikuler yaitu kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran biasa 

dan pada watu libur sekolah yang dilakukan,baik di sekolah atau pun di luar 

,dengan tujuan untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan 

siswa,mengenal hubungan antara berbagai pelajaran,menyalurkan bakat dan 

minat,serta melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya(Depdikbud, 

1988:4). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

tingkat keterampilan gerak dasar sepakbola siswa peserta ekstrakurikuler 

sepakbola di SMA Negeri 1 Subah tahun ajaran 2006/2007. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.5.1 Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam merancang serta 

melaksanakan penelitian ilmiah mengenai tingkat keterampilan gerak 

dasar sepakbola siswa peserta ekstrakurikuler sepakbola di SMA Negeri 1 

Subah tahun ajaran 2006/2007. 
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1.5.2 Bagi Pihak Sekolah 

1. Memberikan informasi kepada pihak sekolah mengenai tingkat 

keterampilan gerak dasar sepakbola khususnya siswa peserta 

ekstrakurikuler sepakbola. 

2. Menjadi bahan pertimbangan sekolah dalam mengeluarkan kebijakan 

untuk kegiatan yang di adakan di sekolah. 

1.5.3 Bagi Jurusan PJKR 

Sebagai bahan tambahan kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan 

mengenai tingkat keterampilan gerak dasar sepakbola siswa peserta 

ekstrakurikuler sepakbola di SMA Negeri 1 Subah tahun ajaran 

2006/2007. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Dalam rangka meningkatkan prestasi sepakbola yang optimal, suatu tim 

sepakbola harus memiliki pemain-pemain yang memiliki kualitas tinggi. Yaitu 

seorang pemain yang memiliki kondisi fisik dan kemampuan dasar yang baik, 

dimana seorang pemain memahami dan menguasai teknik-teknik dasar permainan 

sepakbola. 

Teknik dasar sepakbola selalu berkembang dengan latihan agar dapat 

mencapai prestasi yang optimal, dukungan peningkatan fisik dan tergantung bakat 

serta kemampuan sendiri. Teknik dasar bermain sepakbola merupakan 

kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan atau mengerjakan sesuatu yang 

terlepas sama sekali dari permainan sepakbola, jadi belum sampai pada pengertian 

bermain sepakbola. Di dalam latihan untuk menguasai teknik dasar dapat 

dilakukan tanpa bersama teman, misalnya dengan menggunakan dinding papan 

atau tembok untuk memantulkan bola, atau dengan bola gantung (Soekatamsi, 

1984: 83). 

Ada beberapa faktor yang menentukan kesuksesan seorang pemain 

didalam usahanya untuk menjadi seorang pemain sepakbola yang terampil. Faktor 

– faktor kesuksesan tersebut adalah : 

1) Faktor genetika 

Ilmu genetika atau penelitian ilmiah mengenai pewarisan genes dari satu 

generasi ke generasi berikutnya mengajarkan bahwa kemampuan fisik dan postur 

tubuh seseorang banyak dipengaruhi oleh warisan genes dari orangtuanya.  
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2) Faktor kedisiplinan  

Faktor ini adalah faktor terpenting dalam perkembangan seorang pemain. 

Tanpa kemauan untuk memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi di dalam berlatih 

dan menerapkan latihan / ajaran yang diberikan tidak mungkin seorang pemain 

bisa mencapai potenisnya. 

3) Faktor latihan  

Faktor inilah yang menonjolkan peran seorang pelatih dengan jelas sekali. 

Pemain perlu diarahkan untuk berlatih dengan benar. Disinilah peran pelatih 

dibutuhkan secara nyata, dengan program yang terarah membentuk baik tim 

maupun individu. 

4) Faktor keberuntungan 

Diakui atau tidak faktor keberuntungan memainkan peran yang besar 

dalam kehidupan. Begitu juga dunia sepakbola tidak luput dengan aroma 

keberuntungan di dalam menggapai kesuksesan (Scheunemann T, 2005 : 17)  

 

2.1 Keterampilan Gerak Dasar 

Banyak pengertian dan ruang lingkup gerak dasar yang digunakan dalam 

bidang olahraga. Di bawah ini dikemukakan beberapa pendapat mengenai gerak 

dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterampian adalah kecakapan 

untuk menyelesaikan tugas (1988:935). Sedangkan gerak diartikan sebagai 

peralihan tempat atau kedudukan, baik hanya sekali maupun berkali–kali 

(1988:271). Menurut Imam Hidayat (1986: 13) gerakan dasar pada manusia 

adalah lokomosi (lokomotion) yaitu gerakan siklus atau perputaran dari kaki ke 
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kaki yang silih berganti. Lokomosi terdiri dari berjalan dan lari, gerakan ini dapat 

dibagi menjadi: 

1. Berjalan-jalan (jalan santai, jalan cepat) 

2. Berlari (Jogging, lari cepat) 

Menurut Sugiyanto (1991: 13) keterampilan gerak adalah kemampuan 

untuk melakukan gerakan secara efektif dan efisien. Keterampilan gerak 

merupakan perwujudan dari kualitas koordinasi dan kontrol tubuh dalam 

melakukan gerak. Keterampilan gerak diperoleh dari proses belajar yaitu dengan 

cara memahami gerakan dan melakukan gerakan berulang-ulang dengan 

kesadaran fikir akan benar tidaknya gerakan yang telah dilakukan. 

Menurut Sugiyanto dan Sujarwo (1991: 249) keterampilan gerak dapat 

diartikan sebagai keterampilan untuk melakukan tugas-tugas gerak tertentu 

dengan baik. Menurut Aip Syarifudin Muhadi (1992-1993: 224) gerak dasar 

manusia adalah jalan, lari, lompat dan lempar. 

Menurut Yanuar Kirani (1992: 11) keterampilan adalah tindakan yang 

memerlukan aktivitas gerak yang harus dipelajari supaya mendapatkan bentuk 

gerakan yang benar. Menurut Yanuar Kirani (1991: 91-92) gerak diartikan sebagai 

perubahan tempat posisi dan kecepatan tubuh dan bagian tubuh manusia yang 

terjadi dalam satu dimensi ruang dan waktu dan dapat diamati secara objektif. 

Teknik adalah cara pemain menguasai gerak tubuhnya dalam bermain, yang 

dalam hal ini menyangkut cara berlari, cara melompat dan cara gerak tipu badan 

(Remmy Muchtar, 1992: 28). 

Dasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998 : 157) adalah utama 

atau bawah.  
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Dari pengertian tentang keterampilan gerak dasar diatas dapat peneliti 

definisikan bahwa keterampilan gerak dasar dalam keterampilan sepakbola adalah 

kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan mendasar atau 

teknik dasar dalam permainan sepakbola secara efektif dan efisien baik gerakan 

yang dilakukan tanpa bola maupun dengan bola. 

Menurut Sukatamsi (2001: 2.1), teknik dasar bermain sepakbola 

merupakan semua gerakan yang diperlukan untuk bermain sepakbola, kemudian 

untuk bermain, ditingkatkan menjadi keterampilan teknik bermain sepakbola yaitu 

penerapan teknik dasar bermain dalam permainan. Teknik dasar bermain 

sepakbola meliputi teknik tanpa bola. seperti lari cepat, melompat, zig-zag, 

sedangkan teknik dengan bola meliputi 

2.1.1 Menendang Bola 

Menendang bola merupakan teknik dasar bermain sepakbola yang paling 

banyak digunakan dalam permainan sepakbola. Maka teknik dasar menendang 

bola merupakan dasar dalam permainan sepakbola. Seorang pemain sepakbola 

yang tidak mengusai teknik menendang bola dengan sempurna tidak mungkin 

menjadi pemain yang baik (Sukatamsi, 2001: 2.38). 

Kesebelasan sepakbola yang baik dan tangguh adalah suatu kesebelasan 

sepakbola yang semua pemainnya menguasai teknik dasar menendang bola 

dengan baik, cepat, cermat dan tepat pada sasaran, sasaran pada teman maupun 

sasaran dalam membuat gol kegawang lawan. 

Cepat disini diartikan pemain harus menguasai semua gerakan-gerakan. 

bagian-bagian dan teknik dasar bermain sepakbola dan terampil memainkan bola 

dalam segala situasi dan posisi di setiap permainan, tidak melakukan gerakan-
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gerakan yang tidak perlu, kecuali memperlambat gerakan juga akan membuang 

waktu dan tenaga. Tepat diartikan pemain sepakbola memiliki keterampilan 

menendang bola, tendangan operan kepada teman yang bergerak untuk 

mendapatkan posisi luang mudah menerima bola dan tanpa mendapatkan 

rintangan dan lawan maupun tendangan ke sasaran tempat luang ke mulut gawang 

lawan, tanpa mendapatkan rintangan dan penjaga gawang. Cermat diartikan juga 

dengan seksama, teliti dalam memberikan bola kepada teman dengan 

mempergunakan jalan yang sependek-pendeknya dan mudah diterima teman. 

Cermat juga dapat berarti kesanggupan seseorang pemain mengontrol bola pada 

tempat yang sempit, dan kesanggupan mengontrol bola hanya dengan satu 

sentuhan dengan cepat memainkan bola seperti yang dikehendaki (Sukatamsi, 

2001: 2.38 - 2.39). 

Guna menunjang hasil tendangan yang baik, maka perlu menguasai 

prinsip-prinsip teknik menendang bola. Menurut Arpad Scanadi (1985: 31), 

Remmy Muchtar (1992: 30) dan Sukatamsi (2001: 239). Mempunyai pandangan 

yang sama tentang prinsip-prinsip menendang bola yang terdiri dari: (a) 

pandangan mata, b) kaki tumpu, (c) kaki yang menendang, (d) bagian bola yang 

ditendang, (e) sikap badan. 

1) Pandangan mata 

Pandangan mata terutama untuk mengamati situasi atau keadaan 

permainan. Pada waktu akan menendang bola, pandangan mata ke arah 

sasaran kemana bola akan, kemudian pandangan jalannya arah bola. 
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2) Kaki tumpu 

Kaki tumpu adalah kaki yang menumpu pada tanah pada persiapan 

akan menendang bola dan kaki tumpu merupakan letak titik berat badan. 

Posisi kaki tumpu atau dimana harus meletakkan kaki tumpu terhadap bola, 

posisi kaki tumpu terhadap letak bola akan menentukan arah lintasan bola 

dan tinggi rendahnya lambungan bola. Lutut kaki tumpu sedikit ditekuk dan 

pada waktu menendang lutut di luruskan merupakan kekuatan mendorong 

ke depan. 

3) Kaki yang menendang 

Kaki yang menendang adalah kaki yang dipergunakan untuk 

menendang bola. Pergelangan kaki yang untuk menendang bola pada saat 

akan menendang bola dikuatkan atau ditegangkan, tidak boleh bergerak. 

Tungkai kaki yang menendang diangkat ke belakang kemudian diayunkan 

ke depan sehingga bagian kaki yang digunakan untuk menendang mengenai 

bagian bola yang ditendang. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan lanjutan 

ke depan dan seterusnya bergerak untuk mencari posisi. 

4) Bagian bola yang ditendang. 

Bagian bola yang ditendang merupakan bagian bola yang disebelah 

mana yang ditendang, ini akan menentukan arah jalannya bola dan tinggi 

rendahya lambungan bola. 

5) Sikap badan 

Sikap badan pada waktu menendang bola sangat dipengaruhi oleh 

posisi atau letak kaki tumpu terhadap bola. Posisi kaki tumpu tepat 

disamping bola maka pada saat menendang bola badan berada tepat diatas 

bola dan sikap badan akan sedikit condong ke depan, sikap badan ini untuk 
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tendangan bola menggulir rendah atau sedikit melambung sedang. Posisi 

kaki tumpu berada di samping belakang bola, maka badan berada di atas 

bola hingga sikap badan condong ke belakang, maka hasil tendangan bola 

melambung tinggi (Sukatamsi, 2001: 2.39-2.40). 

Tinggi rendahnya lambungan bola dapat dibedakan menjadi 3 yaitu: 1) 

Tendangan bola rendah yaitu bola bergulir datar di atas permukaan tanah sampai 

lutut, 2) Tendangan bola melambung lurus atau melambung sedang, 3) Tendangan 

bola melambung tinggi. 

Bagian kaki yang digunakan untuk menendang bola meliputi: (a) kaki 

bagian dalam, (b) kura-kura penuh, (c) kura-kura bagian luar, (d) ujung jari, (e) 

kura-kura kaki bagian dalam, (1) dengan tumit. Untuk jelasnya lihat gambar 1. 

 

Gambar 1 
Bagian perkenaan kaki pada bola 

(Sukatamsi, 2001: 241) 
 

Dilihat dan perkenaan bagian kaki ke bola, menendang dibedakan 

beberapa macam, yaitu menendang dengan kaki bagian dalam (inside), kaki 

bagian luar (outside), punggung kaki (instep), dan punggung kaki bagian 

dalam (inside of the instep) (Sukatamsi, 2001: 2.41). 
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a. Menendang dengan kaki bagian dalam. 

Pada umumnya teknik menendang dengan kaki bagian dalam 

digunakan untuk mengumpan jarak pendek (short passing). Analisis 

gerak menendang dengan kaki bagian dalam adalah sebagai berikut : (1) 

Badan menghadap sasaran di belakang bola, (2) Kaki tumpu berada di 

samping bola kurang Iebih 15 cm, ujung kaki menghadap sasaran, lutut 

sedikit ditekuk, (3) Kaki tendang ditarik ke belakang dan diayukan ke 

depan sehingga mengenai bola, (4) Perkenaan kaki pada bola tepat pada 

mata kaki dan tepat di tengah-.tengah bola, (5) Pergelangan kaki 

ditegangkan saat mengenai bola, (6) Gerak kaki tendang diangkat 

menghadap sasaran, (7) Pandangan ditunjukkan ke bola dan mengikuti 

arah jalannya bola terhadap sasaran, (8) Kedua lengan terbuka di 

samping badan (Sucipto, dkk, 2000: 1 8). 

Untuk jelasnya lihat, gambar 2. 

 

Gambar 2 
Menendang dengan kaki bagian dalam (Sucipto,dkk,2000: 1 8) 
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b. Menendang dengan kaki bagian luar. 

Pada umumnya teknik menendang dengan kaki bagian luar 

digunakan untuk mengumpan jarak pendek (short passing). Analisis 

gerak menendang dengan kaki bagian luar adalah sebagai berikut : (1) 

Posisi badan di belakang bola, kaki tumpu disamping belakang bola 

kurang lebih 25 cm, ujung kaki menghadap ke sasaran, dan lutut sedikit 

di tekuk, (2) Kaki tendang berada di belakang bola, dengan ujung kaki 

menghadap ke dalam, (3) Kaki tendang ditarik ke belakang dayunkan ke 

depan sehingga mengenai bola, (4) Perkenaan kaki pada bola tepat pada 

punggung kaki bagian luar dan tepat pada tengah-tengah bola, pada saat 

perkenaan dengan bola pergelangan kaki ditegangkan, (5) Gerak lanjut 

kaki tendang diangkat serong kurang lebih 45 derajat menghadap 

sasaran, (6) Pandangan ke bola dan mengikuti jalannya bola ke sasaran, 

(7) Kedua lengan terbuka menjaga keseimbangan di samping badan 

(Sucipto, dkk, 2000:19). Untuk jelasnya lihat gambar 3. 

 

Gambar 3 
Menendang dengan kaki bagian luar 

(Sucipto,dkk,2000: 1 9) 
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c. Menendang dengan punggung kaki. 

Pada umumnya menendang dengan punggung kaki digunakan 

untuk menembak ke gawang (shooting at the goal). Analisis gerak 

menendang dengan punggung kaki adalah sebagai berikut : (1) Badan di 

belakang bola sedikit condong ke depan, kaki tumpu diletakkan di 

samping bola dengan ujung kaki menghadap ke sasaran, dan lutut sedikit 

ditekuk, (2) Kaki tendang berada di belakang bola dengan punggung kaki 

menghadap ke depan, (3) Kaki tendang ditarik ke belakang dan ayunkan 

ke depan sehingga mengenai bola, (4) Perkenaan kaki pada tepat pada 

punggung kaki penuh dan tepat pada tengah-tengah bola dan pada saat 

mengenai bola pergelangan kaki ditegangkan, (5) Gerak lanjut kaki 

tendang diarahkan dan diangkat ke arah sasaran, (6) Pandangan 

mengikuti jalannya bola dan ke sasaran (Sucipto, dkk, 2000:20). Untuk 

lebih jelasnya lihat gambar 4. 

 

Gambar 4 
Menendang dengan punggung kaki 

(Sucipto,dkk, 2000: 20) 
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d. Menendang dengan kaki bagian luar 

Pada umumnya menendang dengan punggung kaki bagian dalam 

digunakan untuk mengumpan jarak jauh (long passing). Analisis gerak 

menendang dengan punggung kaki bagian dalam adalah sebagai berikut 

(1) Posisi badan berada di belakang bola, sedikit serong kurang lebih 40 

derajat dan garis lurus bola, kaki tumpu diletakkan di samping belakang 

bola kurang lebih 30 cm dengan ujung kaki membuat sudut 40 derajat 

dengan garis lurus bola, (2) Kaki tendang berada di belakang bola dengan 

ujung kaki serong kurang lebih 40 derajat ke arah luar. Kaki tendang 

ditarik ke belakang dan diayunkan ke depan sehingga bagian dalam dan 

tepat pada tengah bawah bola dan pada saat kaki mengenai bola, 

pergelangan kaki ditegangkan, (3) Gerakan lanjutan kaki tendang 

diangkat dan diarahkan ke depan, (4) Pandangan mengikuti jalannya bola 

ke sasaran, (5) Lengan dibuka berada di samping badan sebagai 

keseimbangan. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 5. 

 

Gambar 5 
Menendang dengan punggung kaki bagian dalam 

(Sucipto,dkk,2000: 21) 
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Fungsi dan kegunaan dari tendangan : (1) Untuk memberikan 

operan kepada teman, (2) Memberikan umpan untuk menembakkan bola 

ke arah mulut gawang lawan, untuk membuat gol kemenangan, (3) Untuk 

membersihkan atau menyapu bola di daerah pertahanan (belakang) 

langsung ke depan, tendangan ini biasanya dilakukan oleh pemain 

belakang untuk mematahkan serangan lawan, (4) Untuk melakukan 

bermacam-macam tendangan khusus seperti tendangan bebas, tendangan 

sudut, tendangan gawang, tendangan pinalti (Sukatamsi, 2001 2.41). 

2.1.2 Menghentikan Bola 

Menghentikan bola merupakan salah satu teknik dasar dalam permainan 

sepakbola yang penggunaannya bersamaan dengan teknik menendang bola. 

Tujuan menghentikan bola untuk mengontrol bola, yang termasuk didalamnya 

untuk mengatur tempo permainan, mengalihkan laju permainan dan memudahkan 

untuk passing (Sucipto, dkk, 2000: 22). Dilihat dan perkenaan bagian badan yang 

pada umumnya digunakan untuk menghentikan bola adalah kaki, paha dan dada. 

Bagian kaki yang biasa digunakan untuk menghentikan bola adalah kaki bagian 

dalam, kaki bagian luar, punggung kaki dan telapak kaki. 

1. Menghentikan bola dengan kaki bagian dalam. 

Pada umumnya digunakan untuk menghentikan bola yang datangnya 

menggelinding, bola pantul ke tanah, dan bola di udara sampai setinggi paha. 

Analisis menghentikan bola dengan kaki bagian dalam adalah sebagai 

berikut: (1) Posisi badan segaris dengan datangnya bola, (2) Kaki tumpu 

mengarah pada bola dengan lutut sedikit ditekuk, (3) Kaki penghenti 

diangkat dengan permukaan bagian dalam kaki dijulurkan ke depan segaris 

dengan datangnya bola, (4) Bola menyentuh kaki persis di bagian dalam kaki 
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atau mata kaki, (5) Kaki penghenti mengikuti arah bola, (6) Pandangan 

mengikuti jalannya bola sampai bola berhenti, (7) Kedua lengan dibuka di 

samping badan untuk menjaga keseimbangan (Sucipto,dkk, 2000: 23). Untuk 

lebih jelasnya lihat gambar 6. 

 

Gambar 6 
Menghentikan bola dengan kaki bagian dalam 

(Sucipto,dkk, 2000: 23) 

2. Menghentikan bola dengan kaki bagian luar 

Pada umumnya digunakan untuk menghentikan bola yang datangnya 

menggelinding, bola pantul ke tanah, dan bola di udara sampai setinggi paha. 

Analisis menghentikan bola dengan kaki bagian luar adalah sebagai berikut 

(1) Posisi badan menghadap ke datangnya bola, (2) Kaki tumpu berada di 

samping kurang lebih 30 derajat dan garis datangnya bola dengan lutut 

sedikit ditekuk, (3) Kaki penghenti diangkat sedikit dengan permukaan kaki 

bagian luar dijulurkan ke depan menjemput datangnya bola, (4) Bola 

menyentuh kaki tepat di permukaan kaki bagian luar, (5) Pada saat kaki 

menyentuh bola, kaki penghenti mengikuti arah bola sampai berada di 

bawah badan atau terkuasai, (6) Posisi lengan berada di samping badan 
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untuk menjaga keseimbangan (Sucipto, dkk 2000: 24). Untuk lebih jelasnya 

lihat gambar 7. 

 

Gambar 7 
Menghentikan bola dengan kaki bagian luar 

(Sucipto,dkk, 2000: 24) 

 

3. Menghentikan bola dengan punggung kaki 

Pada umumnya digunakan untuk menghentikan bola di udara sampai 

setinggi paha. Analisis menghentikan bola dengan punggung kaki adalah 

sebagai berikut : (1) Posisi badan menghadap datangnya bola, (2) Kaki 

tumpu berada di samping kurang lebih 15 cm dan garis datangnya bola 

dengan lutut sedikit ditekuk, (3) Kaki penghenti diangkat dan dijulurkan ke 

depan menjemput datangnya bola, (4) BoIa menyentuh kaki tepat di 

punggung kaki, (5) Pada saat kaki menyentuh bola, kaki penghenti 

mengikuti arah bola sampai berhenti di badan atau terkuasai (Sucipto, dkk, 

2000: 25). 
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Untuk lebih jelasnya lihat gambar 8. 

 

Gambar 8 
Menghentikan bola dengan punggung kaki 

(Sucipto.dkk. 2000:25) 

4. Menghentikan bola dengan telapak kaki 

Pada umumnya digunakan untuk menghentikan bola pantul dari tanah. 

Seringkali kita juga melihat pemain sepakbola menghentikan bola datar 

dengan telapak kaki dengan jalan bola kencang. Analisis menghentikan bola 

dengan telapak kaki adalah sebagai berikut : (a) Posisi badan lurus dengan 

arah datangnya bola, (b) Kaki tumpu berada di samping kurang lebih 15 cm 

dan garis datangnya bola dan lutut sedikit ditekuk. (c) Kaki penghenti 

diangkat sedikit dengan telapak kaki dijulurkan menghadap sasaran, (d) Pada 

saat bola masuk ke kaki, ujung kaki diturunkan sehingga bola berhenti di 

depan badan, (e) Pandangan mengikuti arah bola sampai bola berhenti 

(Sucipto, dkk, 2000: 36). Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi adalah 

tidak tepatnya perkenaan bagian kaki, sehingga bola seringkali tidak dalam 

posisi siap untuk ditendang. Faktor lain adalah tidak tepatnya waktu untuk 

menghentikan bola, seringkali bola lepas atau lewat sebelum telapak kaki 

menyentuh bola 
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Untuk lebih jelasnya lihat gambar 9. 

 

Gambar 9 
Mengehentikan bola dengan telapak kaki 

(Sucipto.dkk,2000: 33) 

2.1.3 Menyundul Bola 

Menurut Sukatamsi, menyudul bola adalah meneruskan bola dengan 

mempergunakan dahi yaitu daerah kepala di atas kening di bawah rambut (2002: 

336). Ini sesuai dengan yang dikatakan eleh Sucipto,dkk,(2000:32) bahwa 

menyundul adalah memainkan bola dengan kepala. 

Prinsip-prinsip teknik menyundul bola : 1) Lari menjemput arah datangnya 

bola, pandangan mata tertuju ke arah bola, 2) Otot-otot leher dikuatkan, 

dikeraskan dan difleksasi dagu ditarik merapat pada leher, 3) Untuk menyundul 

bola digunakan dahi yaitu daerah kepala di atas kedua kening di bawah rambut 

kepala, 4) badan ditarik ke belakang melengkung pada daerah pinggang, 

kemudian dengan gerakan seluruh tubuh yaitu kekuatan otot perut, kekuatan 

dorongan panggul dan kekuatan kedua lutut kaki bengkok diluruskan, badan 

diayunkan dan dihentakkan ke depan sehingga dahi dapat mengenai bola, 5) Pada 

waktu menyundul bola mata tetap terbuka dan tidak boleh dipejamkan, dan selalu 
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mengikuti arah datangnya bola dan mengikuti kemana bola diarahkan dan 

selanjutnya diikuti dengan gerak lanjutan untuk segera lari mencari posisi 

(Sukatamsi, 2001: 31). Macam-macam teknik menyundul bola: 

1. Menyundul bola sambil berdiri. 

Pada umumnya dilakukan saat datangnya bola maksimal setinggi 

kepala. Analisis menyundul bola sambil berdiri adalah sebagai berikut : a) 

Posisi badan tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu atau salah satu kaki 

maju ke depan dan menghadap sasaran, b) Kedua lutut sedikit ditekuk, c) 

Lentingkan badan ke belakang, pandangan diarahkan ke datangnya bola, 

dan dagu merapat dengan leher, d) Dengan gerakan bersamaan otot-otot 

perut, dorongan panggul.Dan kedua lutut diluruskan, badan dilecutkan ke 

depan sehingga dahi mengenai bola, e) Seluruh berat badan diikutsertakan 

ke depan, sehingga berat badan beradu di depan dan menghadap ke 

sasaran, f) Salah satu kaki maju ke depan sebagai gerak lanjutan (Sucipto, 

dkk, 2000: 32). Untuk lebih jelasnya lihat gambar 10. 

 

Gambar 10 
Menyundul bola sambil berdiri 

(Sucipto, dkk: 2002: 33) 
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2. Menyundul bola sambil meloncat. 

Pada umumnya dilakukan ketika datangnya bola di luar jangkauan, 

baik secara vertikal maupun horizontal. Analisis menyundul bola sambil 

meloncat adalah sebagai berikut: a) Meloncat sesuai dengan datangnya 

bola, b) Pada saat mencapai titik tertinggi, badan dilentingkan, otot-otot 

leher dikontraksikan, pandangan ke sasaran dan dagu merapat dengan 

leher, c) Dengan gerak bersamaan otot-otot perut, dorongan panggul dan 

dorongan badan ke depan sehingga dahi mengenai bola, d) Badan 

dicondongkan ke depan dan mendarat dengan kedua kaki secara eksplosif 

(Sucipto. dkk, 2000: 33). Untuk lebih jelasnya lihat gambar 11. 

 

Gambar 11 
Menyundul bola sambil meloncat 

(Sucipto,dkk, 2002: 34) 

Kemudian fungsi dari teknik menyundul bola adalah : 1 ) Untuk 

meneruskan bola kepada teman atau operan jarak pendek, 2) Untuk 

memasukkan bola ke mulut gawang lawan dan untuk membuat gol. 3) 

Memberikan umpan kepada teman di daerah depan gawang lawan untuk 

membuat gol (operan melambung ke atas), 4) Menyapu bola di daerah 
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pertahanan sendiri untuk mematahkan serangan lawan, mempertahankan 

daerah gawang sendiri (Sukatamsi, 2001:17). 

2.1.4 Menggiring Bola 

Sepakbola modern dilakukan dengan keterampilan lari dan operan bola 

dilakukan dengan gerakan-gerakan yang sederhana, dengan kecepatan dan 

ketepatan. Menggiring bola diartikan dengan gerakan kaki menggunakan bagian 

kaki mendorong bola agar bergulir terus-menerus di atas tanah. Menggiring bola 

hanya dilakukan pada saat menguntungkan saja, yaitu bebas dari lawan. 

Pada dasarnya menggiring bola adalah menendang terputus-putus atau 

pelan-pelan (Sucipto, dkk, 2000: 28). Oleh karena itu bagian kaki yang digunakan 

dalam menggiring bola sama dengan bagian kaki yang digunakan untuk 

menendang bola. Menggiring bola bertujuan antara lain untuk mendekati jarak 

sasaran, melewati lawan dan menghambat permainan. Pemain dapat terkenal oleh 

karena memiliki kemampuan menggiring bola yang baik, seperti Diego Armando 

Maradona dari Argentina. 

Prinsip teknik menggiring bola meliputi : (1). Bola didalam penguasaan 

pemain, bola selalu dekat dengan kaki, badan pemain terletak diantara bola dan 

lawan, supaya lawan tidak mudah untuk merebut bola (2). Di depan pemain 

terdapat daerah kosong, bebas dan lawan, (3). Bola digiring dengan kaki kanan 

atau kaki kiri, mendorong bola ke depan, jadi bola didorong bukan ditendang, 

irama sentuhan kaki pada bola tidak mengubah irama langkah kaki, (4). Pada 

waktu menggiring bola pandangan mata tidak boleh selalu pada bola saja, tetapi 

harus pula memperhatikan atau mengamati situasi sekitar dan lapangan atau posisi 
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lawan maupun posisi kawan, (5). Badan agak condong ke depan, gerakan tangan 

bebas seperti lari biasa (Sukatamsi, 2001: 3.3). 

Kegunaan teknik menggiring bola antara lain : (1) Untuk melewati lawan, 

(2) Untuk mencari kesempatan memberikan bola umpan kepada teman dengan 

tepat, (3) Untuk menahan bola agar tetap dalam penguasaan, menyelamatkan bola 

apabila tidak terdapat kemungkinan atau kesempatan untuk dengan segera 

memberikan operan kepada teman (Sukatamsi, 2001: 3.4). 

Macam-macam cara menggiring bola 

1. Menggiring bola dengan kura-kura bagian dalam : a) Posisi kaki menggiring 

bola sama dengan posisi kaki dalam menendang bola dengan kura-kura kaki 

bagian dalam, b) Kaki yang digunakan untuk menggiring bola tidak 

diayunkan seperti teknik menendang bola, akan tetapi setiap langkah secara 

teratur menyentuh atau mendorong bola bergulir ke depan dan bola harus 

selalu dekat dengan kaki dengan demikian bola mudah dikuasai dan tidak 

mudah direbut oleh lawan, c) Pada saat menggiring bola lutut kedua kaki 

harus selalu sedikit ditekuk, dan pada waktu kaki menyentuh bola 

pandangan pada bola, kemudian melihat situasi di lapangan, melihat posisi 

lawan dan posisi teman (Sukatamsi, 2001: 3.5) Untuk lebih jelasnya lihat 

gambar 12. 
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Gambar 12 
Menggiring bola dengan kura-kura bagian dalam 

(Sucipto, dkk, 2000: 29) 

2. Menggiring bola dengan kura-kura kaki penuh : a) Posisi kaki menggiring 

bola sama dengan posisi kaki dalam menendang bola dengan kura-kura 

penuh, b) Setiap langkah secara teratur dengan kura-kura kaki penuh kaki 

kanan atau kaki kiri mendorong bola bergulir ke depan dan bola harus selalu 

dekat dengan kaki, c) Pada saat menggiring bola kedua lutut selalu sedikit 

ditekuk, waktu kaki menyentuh bola pandangan pada bola, jangan melihat 

situasi lapangan, posisi lawan dan posisi teman (Sukatamsi, 2001: 3.5). 

Untuk lebih jelasnya lihat gambar 13. 

 

Gambar 13 
Menggiring bola dengan kura – kura kaki penuh 

(Sucipto,dkk, 2000: 31) 
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Menggiring bola dengan kura-kura penuh ini, pemain dapat membawa 

bola dengan cepat. Dari teknik ini hanya digunakan apabila di depan pemain 

terdapat daerah kosong atau bebas dan lawan, sehingga jarak untuk 

menggiring bola cukup jauh. 

3. Menggiring bola dengan kura-kura kaki bagian luar a). Posisi kaki 

menggiring bola sama dengan posisi kaki dalam posisi menendang bola 

dengan kura-kura kaki bagian luar, b) Setiap langkah secara teratur dengan 

kura-kura kaki bagian luar kaki kanan atau kaki kiri mendorong bola 

bergulir ke depan. dan bola harus selalu dekat dengan kaki, sesuai dengan 

irama lari, c) Pada saat menggiring bola kedua lutut sedikit ditekuk, waktu 

kaki menyentuh bola pandangan pada bola dan selanjutnya melihat situasi 

lawan dan posisi teman (Sukatamsi, 2001 :3.6).Untuk lebih jelasnya lihat 

gambar 14. 

 

Gambar 14 
Menggiring bola dengan kura-kura kaki bagian luar 

(Sucipto,dkk. 2000: 30) 

 

 

 



 34

2.2 Sepakbola 

Sepakbola merupakan olahraga permainan, untuk itu supaya dapat 

bermain dengan baik dan benar maka keterampilan gerak dasar mengenai 

permainan sepakbola harus diketahui, dimengerti dan dipelajari terlebih dahulu. 

Oleh karena itu seorang pemain harus menguasai teknik dasar yang meliputi: 1). 

Menendang bola; 2). Menggiring bola;  3). Menyundul bola; 4) Mengontrol bola; 

5). Gerak tipu; 6). Merebut bola; 7). Lemparan ke dalam; 8). Teknik menjaga 

gawang (Remmy Mochtar, 1992: 29). Penerapan dan penguasaan gerak dasar 

merupakan salah satu landasan yang sangat penting agar dapat meningkatkan 

prestasi dalam bermain sepakbola. 

Sepakbola merupakan permainan beregu, masing-masing regu terdiri dari 

sebelas pemain, dan salah satunya penjaga gawang. Permainan ini hampir 

seluruhnya dimainkan dengan menggunakan tungkai kecuali penjaga gawang 

yang diperbolehkan menggunakan lengannya didaerah tendangan hukumannya. 

Dalam perkembangannya permainan ini dapat dimainkan di luar lapangan 

(outdoor) dan di dalam ruangan tertutup (indoor). Lebih lanjut dikatakan bahwa 

sepakbola adalah aktivitas jasmani atau latihan fisik, berisikan gerakan lari, 

lompat, loncat, menendang, menghentakkan dan menangkap bola bagi penjaga 

gawang. Semua gerakan tersebut terangkai dalam suatu pola gerak yang 

diperlukan pemain dalam menjalankan tugasnya bermain sepakbola. 

Pengertian sepakbola dalam penelitian ini adalah sepakbola out door atau 

sepakbola yang dimainkan di luar ruangan. Selain untuk mengenalkan bagaimana 

cara-cara bermain sepakbola dengan teknik yang bagus, seorang pelatih juga 

mengenalkan aturan-aturan yang tertuang dalam peraturan PSSI supaya seorang 

pemain bisa mengenal peraturan yang ada. 
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Seorang pemain sepakbola yang tidak menguasai teknik dasar bermain 

sepakbola tidak akan menjadi pemain yang baik dan terkemuka (Sukatamsi, 

2001:17). Sasaran yang hendak dicapai dalam pembinaan ini ialah penguasaan 

gerak tubuh. Latihan dengan bola saja sudah banyak ragamnya. Ini akan nampak 

jika dilakukan latihan intensif dengan bola, dimana akan semakin menambah 

kegembiraan berlatih.  

Tidak ada cabang olahraga lain yang mendalami penguasaan teknik yang 

begitu banyak seperti sepakbola. Situasi yang dihadapi senantiasa berubah sedang 

lawan yang harus ditanggulangi mungkin seorang tapi bisa juga lebih. Penguasaan 

teknik yang baik merupakan persyaratan agar dapat ditanggulangi berbagai situasi 

dalam permainan dengan sikap yang mantap (Coerver Wiel, 1985:19).  

2.3 Ekstrakurikuler 

Berdasarkan SK Mendikbud Nomor 0461/U/19964 dan SK Dirjen 

Dikdasmen Nomor 226/C/Kep/1992.Kegiayan Ekstrakurikuler merupakan salah 

satu jalur pembinaan kesiswaan di samping jalur OSIS,Latihan kepemimpinan,dan 

Wawasan Wiyamandala.Berdasarkan kedua Surat Keputusan tersebut ditegaskan 

pula bahwa ekstrakurikuler sebagai bagian dari kebijaksanaan pendidikan secara 

menyeluruh mempunyai tugas pokok: 

a. Memperdalam dan memperluas pengetahuan siswa; 

b. Mengenal hubungan antara berbagai mata pelajaran; 

c. Menyalurkan bakat dan minat; 

d. Melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya(Dekdikbud,1996:1) 
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Ada 2 macam sumber yang memberikan rumusan tentang 

ekstrakurikuler,yaitu : 

1. SK dirjen Dikdasmen Nomor 226/C/1992. 

Berdasarkan SK tersebut dirumuskan bahwa,ekstrakurikuler adalah 

kegiatan di luar jam pelajaran biasa dan pada waktu libur sekolah yang 

dilakukan,baik di sekolah atau pun di luar sekolah,dengan tujuan untuk 

memperdalam dan memperluas pengetahuan siswa,mengenal hubungan antara 

berbagai pelajar,menyalurkan bakat dan minat,serta melengkapi upaya pembinaan 

manusia seutuhnya 

2. Lampiran SK Mendikbud Nomor 060/U/1993,Nomor 061/U/1993 dan Nomor 

080/U/1993. 

Berdasarkan ketiga lampiran Sk Mendikbud tersebut dikemukakan,bahwa 

kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang diselenggarakan di luar jam 

pelajaran yang tercantum dalam susunan program sesuai dengan keadaan dan 

kebutuhan sekolah.Kegiatan ekstrakurikuler berupa kegiatan perbaikan yang 

berkaitan dengan program kurikuler( Dekdikbud,1996:4). 

Dari kedua rumusan tentang estrakurikuler tersebut di aas,ekstrakurikuler 

sebagai salah satu jalur pembinaan kesiswaan mempunyai peranan utama sebagai 

berikut : 

a. Untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan para siswa,dalam arti 

memperkaya,mempertajam,serta memperbaiki pengetahuan para siswa yang 

berkaitan dengan mata pelajaran sesuai dengan program kurikulum yang ada. 

b. Untuk melengkapi upaya pembinaan,pemantapan dan pembentukan nilai-nilai 

kepribadian para siswa. 

c. Di samping berorientasi kepada mata pelajaran yang di programkan dan usaha 

pemantapan dan pembentukan kepribadian siswa,banyak kegiatan-kegiatan 
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ekstrakurikuler lain yang di arahkan untuk membina serta meningkatkan 

bakat,minat dan keterampilan(Dekdikbud,1996:4) 

Materi dan jenis kegiatan ekstrakurikuler yang di selenggarakan di 

sekolahan meliputi: 

1. Kegiatan Pembinaan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Kegiatan Pembinaan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. 

3. Kegiatan Pembinaan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. 

4. Kegiatan Pembinaan Kepribadian dan Budi Pekerti Luhur. 

5. Kegiatan Pembinaan Berorganisasi,Pendidikan Politik dan Kepemimpinan. 

6. Kegiatan Pembinaan Ketermpilan dan Kewirausahaan. 

7. Kegiatan Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi. 

8. Kegiatan Pembinaan Persepsi,Apresiasi dan Kreasi seni. 

Ada tiga macam tujuan yang ingin di capai melalui program 

ektrakurikuler,yaitu: 

1. Mempertajam dan memperluas pengetahuan para siswa terhadap program 

kurikulum serta saling keterkaitan antara mata pelajaran yang berkaitan. 

2. Menumbuhkan dan mengembangkan berbagai macam nilai,kepribadian 

bangsa,sehingga membentuk manusia yang berwatak,beriman,dan berbudi 

pekerti luhur. 

3. Membina bakat dan minat,sehingga lahir manusia yang terampil,percaya diri 

dan mandiri(Dekdikbud,1996:21) 

Agar pelaksanaan program ekstrakurikuler mencapai hasil yang baik dalam 

mendukung dan mengembangkan nilai-nilai kepribadian, maka perlu diusahakan 

adanya informasi yang jelas tentang arti, tujuan dan hasil yang diharapkan. 

Dengan informasi yang jelas diharapkan para pembina pendidikan, kepala 
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sekolah, guru, siswa serta pihak-pihak terkait dapat membantu dan melaksanakan 

ekstrakurikuler sesuai tujuan. 

Banyak sekali ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Subah antara 

lain: PMR, Sepakbola, Bola voli, bola basket, Seni Tari, Seni Suara/Musik, 

Pramuka, PKS, Teater, Sepak Takraw, Seni Rupa,dan Bela Diri. Dari beberapa 

macam ekstrakurikuler tersebut ternyata jumlah pengikut yang paling banyak 

adalah peserta ekstrakurikuler sepakbola. 

 

2.4 SMA Negeri 1 Subah 

SMA Negeri 1 Subah adalah salah satu SMA diantara sekian banyak SMA 

dan sekolah sederajad yang ada di Kabupaten Batang. SMA Negeri 1 Subah 

merupakan salah satu lembaga formal yang mendidik siswa-siswi dalam dunia 

pendidikan.  

Dalam hal ini SMA Negeri 1 Subah Kabupaten Batang merupakan objek 

penelitian yang akan diteliti yang terutama akan meneliti tentang tingkat 

keterampilan gerak dasar sepakbola siswa peserta ekstrakurikuler sepakbola. 

Dalam penelitian ini peneliti ingin mencoba mencari bentuk latihan yang paling 

baik untuk meningkatkan keterampilan gerak dasar permainan sepakbola. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah suatu cara atau teknik yang digunakan untuk 

memecahkan masalah dalam penelitian. Disamping itu, metode penelitian juga 

merupakan syarat mutlak dalam suatu penelitian sebab baik atau tidaknya 

penelitian tergantung dari pertanggungjawaban dari metode penelitian. 

Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan 

misalnya untuk menguji serangkaian hipotesis, dengan menggunakan teknik serta 

alat-alat tertentu. Cara utama ini dipergunakan setelah penyelidik 

memperhitungkan kewajarannya ditinjau dari tujuan penyelidik serta dari situasi 

penyelidikan (Winarno Surachmad, 1994: 131). 

Metode penelitian sebagaimana yang kita kenal memberikan garis-garis 

yang tepat dan mengajukan syarat-syarat yang benar, maksudnya adalah untuk 

menjaga agar pengetahuan dicapai dari suatu penelitian dapat mempunyai harga 

yang ilmiah serta berkualitas tinggi. Penerapan metode penelitian harus dapat 

mengarah pada tujuan yang diharapkan. 

Hal ini berarti populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini memenuhi 

persyaratan, karena memiliki sifat-sifat sebagai berikut: 

 

3.1 Populasi 

Dalam setiap penelitian, populasi yang dipilih erat kaitannya dengan masalah 

yang ingin diteliti, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi 

 
39 
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Arikunto, 1998: 115). Menurut Sutrisno Hadi (1997: 216), populasi adalah 

seluruh penduduk yang dimaksud untuk diselidiki, populasi dibatasi oleh sejumlah 

penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai sifat yang sama. 

Populasi adalah keseluruhan penduduk yang dimaksud untuk diteliti disebut 

populasi atau universum. Berdasarkan pengertian diatas maka populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa peserta ekstrakurikuler sepakbola SMA Negeri 1 

Subah yang berjumlah 56 orang. 

 

3.2 Sampel dan Teknik Sampling 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi Arikunto, 

1998: 104), sedangkan menurut Sutrisno Hadi (1995: 221) sampel adalah 

sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari populasi. 

Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling 

yaitu semua populasi siswa peserta ekstrakurikuler sepakbola SMA Negeri 1 

Subah yang berjmlah 56 orang. 

Menurut Suharsimi Arikunto (1998: 120), apabila subyeknya kurang dari 100 

lebih baik populasi diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10-15 % 

atau 20-25 % atau lebih, sehingga sampel dalam penelitian ini adalah 56 orang. 

  

3.3 Variabel 

Suharsimi Arikunto (1998: 101), menyebutkan bahwa variabel yang 

mempengaruhi disebut variabel bebas sedangkan variabel akibat disebut variabel 
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terikat. Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian. Dalam penelitian yang menjadi variabel peneliti adalah tingkat 

keterampilan gerak dara sepakbola siswa peserta ekstrakurikuler sepakbola di 

SMA Negeri 1 Subah. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data juga merupakan faktor yang penting dalam sebuah 

penelitian, karena berhubungan dengan data yang diperoleh. Untuk memperoleh 

data yang sesuai maka peneliti menggunakan metode survei dan teknik tes. 

Metode ini dimaksudkan untuk mengumpulkan mengenai kemampuan teknik 

dasar sepakbola dengan menggunakan teknik tes serta pengukuran keterampilan 

gerak dasar sepakbola. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Untuk memperoleh data yang relevan dan akurat maka diperlukan alat 

pengukur data yang dipertanggungjawabkan, yaitu alat ukur atau instrumen 

penelitian yang valid dan reliabel, karena instrumen penelitian yang baik harus 

memenuhi dua persyaratan yaitu valid dan reliabel (Suharsimi Arikunto, 1998: 

135). 

Tes dan pengukuran yang dilakukan oleh masing-masing cabang olahraga 

yang satu dengan olahraga yang lain berbeda, hal ini dikarenakan tes dan 

pengukuran disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing cabang olahraga. 

Walaupun tes tersebut belum dapat menggambarkan kebutuhan yang sebenarnya 
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atau secara keseluruhan, tetapi tes tersebut sudah dapat menggambarkan 

kemampuan keterampilan gerak dasar seorang pemain. 

Tes keterampilan cabang olahraga bertujuan untuk mengukur keterampilan 

para siswa dalam suatu cabang olah raga. Tes ini mengungkapkan penguasan 

keterampilan teknik dasar dalam cabang olah raga. Untuk kebutuhan data 

penelitian tes yang akan dilaksanakan menggunakan pedoman tes menurut 

Nurhasan. Hal ini dengan pertimbangan bahwa pada tes ini lebih dikhususnya 

untuk mengukur kemampuan siswa dalam penguasaan keterampilan gerak dasar 

dalam cabang olah raga sepakbola. Adapun tes yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan gerak dasar bermain sepakbola menurut Nurhasan (2001: 157-163)  

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Tes sepak dan Tahan Bola (Passing dan Stopping) 

Tujuan: mengukur keterampilan menyepak dan menahan bola. 

Alat yang digunakan: 

1. Bola 

2. Stop watch 

3. Tembok 

4. Kun 

Petunjuk Pelaksanaan: 

1) Testi berdiri dibelakang garis tembak yang berjarak 4 meter dari sasaran 

atau dengan papan dengan posisi kaki kanan atau kaki kiri siap menembak 

sesuai dengan kebiasaan pemain. 
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2) Pada aba-aba ”ya”, testi mulai menyepak bola ke sasaran, pantulannya 

ditahan kembali dengan kaki dibelakang garis tembak. 

3) Lakukan tugas ini secara bergantian dengan kaki kiri dan kanan selama 30 

detik. 

4) Apabila bola keluar dari daerah sepak, maka testi mesti menggunakan bola 

cadangan yang telah disediakan. 

5) Gerakan tersebut dinyatakan gagal apabila: 

1. Bola ditahan atau disepak di depan garis sepak pada setiap kali tugas 

menyepak bola. 

2. Bola ditahan dan disepak hanya dengan satu kaki saja. 

Skor: 

Jumlah menyepak dan menahan bola secara sah selama 30 detik. Hitungan 1, 

diperoleh dari satu kali kegiatan menendang dan menahan bola. 

 

Gambar 15  Diagram lapangan Tes Sepak Tahan Bola 

b) Tes Memainkan Bola dengan Kepala (Heading) 

Tujuan: Mengukur keterampilan menyundul dan mengontrol bola dengan 

kepala. 

Alat yang digunakan: 
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a. Bola 

b. Stop watch 

c. Kun 

Petunjuk pelaksanaan: 

1) Pada aba-aba ”siap”, testi berdiri bebas dengan bola berada pada penguasaan 

tangganya. 

2) Pada aba-aba ”ya”, testi melempar bola ke atas kepalanya dan kemudian 

memainkan bola tersebut dengan bagian dahi. 

3) Lakukan tugas gerak ini di tempat selama 30 detik. 

4) Apabila bola jatuh maka testi mengambil bola itu dan menainkannya 

kembali di tempat bola tersebut diambil. 

5) Gerakan tersebut dinyatakan gagal apabila: 

a. Testi memainkan bola tidak di dahi. 

b. Dalam memainkan bola testi berpindah pindah tempat.  

Skor: 

Skor adalah jumlah bola yang dimainkan dengan dahi yang benar (sah) selama 

30 detik. 

 

Gambar 16 Tes memainkan bola dengan dahi 
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c) Tes Menggiring Bola (Dribbling) 

Tujuan: Mengukur keterampilan menggiring bola dengan kaki secara cepat 

disertai perubahan arah. 

Alat yang digunakan: 

a. Bola 

b. Stop watch 

c. Kun 

Petunujuk pelaksanaan: 

1) Pada aba-aba ”siap”. Testi berdiri di belakang garis star dengan bola dalam 

penguasaan kakinya. 

2) Pada aba-aba ”ya”, testi mulai menggiring bola ke arah kiri melewati 

rintangan pertama dan berikutnya menuju rintangan berikutnya sesuai 

dengan arah panah yang telah ditetapkan sampai melewati garis finish. 

3) Bila arah salah dalam menggiring bola ia harus memperbaikinya tanpa 

menggunakan anggota badan selain kaki di tempat kesalahan terjadi dan 

selama itu pula stop watch tetap berjalan. 

4) Bola digiring oleh kaki kanan dan kaki kiri secara bergantian, atau paling 

tidak salah satu kaki pernah menyentuh bola satu kali sentuhan. 

5) Gerakan tersebut dinyatakan gagal bila: 

a. Testi menggiring bola hanya dengan menggunakan satu kaki saja. 

b. Testi menggiring bola tidak sesuai dengan arah panah 

c. Testi menggunakan anggota badan lainnya selain kaki, untuk 

menggiring bola 
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Skor: 

Waktu yang ditempuh oleh testi mulai dari aba-aba ”ya” sampai ia melewati 

garis finish. Waktu dicatat sampai sepersepuluh detik. 

 

Gambar 17 diagram lapangan tes menggiring bola 

d) Tes Menembak / Menendang Bola ke Sasaran (Shooting) 

Tujuan: Mengukur keterampilan menembak bola yang diletakkan pada sebuah 

titik yang berjarak 16,5 m di depan gawang/sasaran 

Alat yang digunakan: 

a. Bola 

b. Stop watch 

c. Gawang 

d. Nomor-nomor 

e. Tali  

f. Kun 
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Petunjuk pelaksanaan: 

1) Testi berdiri di belakang bola yang diletakkan pada sebuah titik yang 

berjarak 16,5 m di depan gawang/sasaran. 

2) Pada saat kaki testi mulai menendang bola, maka stop watch dijalankan dan 

berhenti saat bola mengenai sasaran. 

3) Testi diberi 3 (tiga) kali kesempatan. 

4) Gerakan tersebut dinyatakan gagal bila: 

a. Bola keluar dari daerah sasaran 

b. Menempatkan bola tidak pada jarak 16,5 m dari sasaran 

Skor: 

1. Jumlah skor dan waktu yang ditempuh bola pada sasaran dalam tiga kali 

kesempatan. 

2. Bila bola hasil tendangan bola mengenai tali atau garis pemisah skor pada 

sasaran, maka diambil skor terbesar dari kedua sasaran tersebut. 

 

Gambar 18 Diagram lapangan tes menembak bola ke sasaran. 
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3.6 Penilaian Kemampuan Keterampilan Gerak Dasar Sepakbola 

Instrumen tes keterampilan gerak dasar sepakbola: 

1. Tes Sepak dan Tahan Bola (Passing dan Stopping): 

Kategori Deskripsi Kemampuan Nilai 

Baik 

a) Bola disepak dan ditahan di belakang garis tembak 

b) Bola disepak dan ditahan secara bergantian antara kaki 

kanan dan kiri secara berurutan 

c) Menyepak dan menahan bola selama 30 detik 

sebanyak 20 kali atau lebih 

3 

Sedang 

a) Bola disepak dan ditahan tepat digaris tembak 

b) Bola disepak dan ditahan dengan kaki kanan dan kiri 

dengan tidak berurutan 

c) Menyepak dan menahan bola selama 30 detik 

sebanyak 11-19 kali. 

2 

Kurang 

a) Bola disepak dan ditahan di depan garis sepak pada 

setiap kali tugas menyepak bola 

b) Bola disepak dan ditahan hanya dengan satu kali saja 

c) Menyepak dan menahan bola selama 30 detik kurang 

dari 10 kali 

1 

 

2. Tes Memainkan Bola dengan Kepala (Heading) 

Kategori Deskripsi Kemampuan Nilai 

Baik 

a) Menainkan bola dengan kepala selama 30 detik 

sebanyak 25 kali atau lebih 

b) Dalam memainkan bola tidak berpindah tempat dari 

daerahnya 

3 

Sedang 
a) Memainkan bola dengan kepala selama 30 detik 

sebanyak 11-24 kali 
2 
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b) Dalam memainkan bola sedikit berpindah tempat dari 

daerahnya 

Kurang 

a) Memainkan bola dengan kepala selama 30 detik 

kurang dari 10 kali 

b) Dalam memainkan bola selalu berpindah-pindah 

tempat dari daerahnya 

1 

 

3. Tes Menggiring Bola (Dribbling) 

Kategori Deskripsi Kemampuan Nilai 

Baik 

a) Menggiring bola dengan menggunakan dua kaki 

secara berturut-turut dan terus-menerus 

b) Menggiring bola sesuai dengan arah yang ditentukan 

c) Menggiring bola dengan waktu kurang dari 19 detik 

3 

Sedang 

a) Menggiring bola dengan menggunakan dua kaki 

dengan tidak berurutan dan tidak terus-menerus 

b) Menggiring bola sesuai dengan arah tetapi jauh dari 

rintangan 

c) Menggiring bola dengan waktu 20-24 detik 

2 

Kurang 

a) Menggiring bola hanya dengan menggunakan satu 

kaki saja 

b) Menggiring bola tidak sesuai dengan arah yang 

ditentukan 

c) Menggunakan anggota badan lainnya selain kaki 

untuk menggiring bola 

d) Menggiring bola dengan waktu lebih dari 25 detik  

1 

 

4. Tes Menembak/Menendang Bola ke Sasaran (Shooting) 

Kategori Deskripsi Kemampuan Nilai 

Baik 
a) Bola mengenai sasaran no. 5 dan no. 7 (lihat gambar 

18 ) 
3 
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b) Menempatkan bola pada jarak 16,5 m dari sasaran, 

tepat di depan mistar gawang 

c) Berhasil menempatkan bola ke sasaran 3 kali atau 2 

kali dari 3 kali kesempatan yang diberikan 

d) Kecepatan menembak dengan waktu kurang dari 1-2 

detik  

Sedang 

a) Bola mengenai sasaran no. 3 dan no. 1 (lihat 

gambar18) 

b) Menempatkan bola pada jarak 16,5 m dari sasaran, 

tidak lurus atau sedikit melenceng dari mistar gawang 

c) Berhasil menembak bola ke sasaran sebanyak 1 kali 

dari 3 kali kesempatan yang diberikan 

d) Kecepatan menembak dengan waktu 3 detik 

2 

Kurang 

a) Menempatkan bola pada jarak 16,5 m dari sasaran 

b) Tidak berhasil menembak bola pada sasaran pada 3 

kali kesempatan yang diberikan 

c) Kecepatan menembak dengan waktu lebih dari 4 

detik 

1 

 

Keterangan: 

3: Baik 

2: Sedang 

1: Jelek 

3.7 Anailis Data 

Analisis data atau penggolongan data merupakan satu langkah penting dalam 

penelitian. Dalam pelaksanaannya terdapat dua jenis analisa data yang dikatakan 

Sutrisno Hadi (1988: 221), bahwa dalam suatu penelitian seorang peneliti dapat 

menggunakan dua jenis analsis yaitu analisis statistik dan non statistik. 
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Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

perhitungan statistik menggunakan analisis deskriptif prosentase. 

Adapun rumus yang digunakan: 

%100×=
N
nDP  

Keterangan: 

n = jumlah nilai faktor faktual 

N = jumlah seluruh nilai jawaban ideal 

% = tingkat prosentase yang dicapai 

(Mukhamad Ali, 1993:186) 

3.8 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penelitian 

Dalam penelitian ini telah diusahakan menghindari adanya kemungkinan 

kesalahan selama melakukan penelitian sehubungan dengan pengambilan data, 

maka dibawah ini dikemukakan adanya variabel yang dikendalikan meliputi 

beberapa faktor tersebut adalah: 

3.8.1 Faktor Kesungguhan Hati 

 Kesungguhan hati setiap anak dalam melakukan kegiatan penelitian 

tidaklah sama, sehingga mempengaruhi hasil penelitian. Untuk menghindarinya 

maka diupayakan agar anak bersungguh-sungguh dalam melakukan tes dengan 

pelatih sebanyak dua orang. 

3.8.2 Faktor Cuaca 

Karena pelaksanaan tes di lapangan terbuka, maka faktor cuaca sangat 

diperhitungkan, khususnya hujan yang dapat mengganggu jalannya penelitian. 

Bila hal ini terjadi, maka proses penilaian pada hari itu diganti hari lain. 
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3.8.3 Faktor Peralatan 

Faktor peralatan juga perlu diperhatikan, maka sebelum pelaksanaan tes 

semua peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tes harus sudah tersedia, 

sehingga pelaksanaan tes dapat berjalan dengan lancar 

 

3.8.4 Faktor Tenaga Penilai 

Karena kegiatan dalam tes ini membutuhkan kecermatan dan ketelitian 

yang sangat tinggi, maka faktor penilai harus diperhatikan. Dengan penelitian ini, 

tenaga pembatu dalam pelaksanaan penilaian harus dibekali tentang cara-cara 

proses penilaian dan segala peraturan dalam pelaksanaan sebelum tes 

dilaksanakan, sehingga dalam pelaksanaan pengambilan tes berjalan dengan benar 

dan kesalahan dapat dikurangi sekecil mungkin. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

Berdasarkan data hasil tes keterampilan gerak dasar pada Siswa peserta 

ekstrakurikuler sepakbola di SMA Negeri 1 Subah diperoleh melalui survey 

dengan teknik test. Dari data yang terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data 

dengan perhitungan statistik. Berikut ini adalah hasil deskripsi dari hasil tes yang 

telah dilaksanakan : 

4.1.1 Analisis Deskriptif Persentase Keterampilan Gerak Dasar Sepakbola 

Hasil analisis deskriptif keterampilan gerak dasar sepakbola secara 

keseluruhan pada siswa peserta ekstrakurikuler sepakbola di SMA Negeri 1 Subah  

dapat dilihat pada grafik berikut ini : 
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Berdasarkan grafik diatas maka dapat diketahui bahwa hasil tes keterampilan 

gerak sepakbola pada siswa peserta ekstrakurikuler sepakbola di SMA Negeri 1 

Subah  secara keseluruhan terdapat 43 siswa yang memperoleh nilai baik dan 

sisanya 13 siswa memperoleh nilai sedang. Dari hasil diatas terlihat bahwa tidak 

terdapat siswa yang memiliki kurang. Sedangkan jika dilihat dalam bentuk tabel 

persentase sebagai berikut : 

Tabel 4.1 
Keterampilan Gerak

13 23.2 23.2 23.2
43 76.8 76.8 100.0
56 100.0 100.0

Sedang
Baik
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Untuk hasil analisis deskriptif pada tiap item tes keterampilan gerak dasar 

sepakbola yang dilaksanakan pada Siswa peserta ekstrakurikuler sepakbola di 

SMA Negeri 1 Subah dapat dilihat pada hasil berikut ini:  

1. Passing dan Stopping 

Tabel 4.2 
Passing dan Stopping

3 5.4 5.4 5.4
39 69.6 69.6 75.0
14 25.0 25.0 100.0
56 100.0 100.0

Kurang
Sedang
Baik
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Berdasarkan hasil pada item tes passing dan stopping diketahui terdapat 3 

siswa memperoleh nilai kurang, 39 siswa dengan nilai sedang dan sisanya 14 

siswa memperoleh nilai baik. Sedangkan jika dilihat dalam bentuk grafik dapat 

dilihat sebagai berikut : 
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2. Heading  

        Tabel 4.3 
Heading

21 37.5 37.5 37.5
35 62.5 62.5 100.0
56 100.0 100.0

Sedang
Baik
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Berdasarkan hasil pada item tes heading diketahui terdapat 21 siswa 

memperoleh nilai sedang dan 35 siswa dengan nilai baik. Sedangkan jika dilihat 

dalam bentuk grafik dapat dilihat sebagai berikut : 
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3. Dribbling   

Tabel 4.4 
Dribbling

3 5.4 5.4 5.4
25 44.6 44.6 50.0
28 50.0 50.0 100.0
56 100.0 100.0

Kurang
Sedang
Baik
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Berdasarkan hasil pada item tes Dribbling diketahui terdapat 3 siswa 

memperoleh nilai kurang, 25 siswa dengan nilai sedang dan sisanya 28 siswa 

memperoleh nilai baik. Sedangkan jika dilihat dalam bentuk grafik dapat dilihat 

: 

 

4. Shooting   
        Tabel 4.5 

sebagai berikut 

Shooting

39 69.6 69.6 69.6
17 30.4 30.4 100.0
56 100.0 100.0

Sedang
Baik
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Berdasarkan hasil pada item tes shooting diketahui 39 siswa memperoleh 

nilai sedang dan 17 siswa memperoleh nilai baik. Sedangkan jika dilihat dalam 

bentuk grafik dapat dilihat sebagai berikut : 

39

 

4.2 P

sil penelitian tes keterampilan gerak 

diketahui sebagian besar siswa peserta ekstrakurikuler sepakbola di SMA Negeri 

1 Subah  dalam kategori baik (76,8%).  

Untuk dapat bermain sepakbola dengan baik maka siswa harus dibekali 

dengan keterampilan gerak dasar atau teknik dasar yang baik. Siswa yang 

memiliki teknik dasar yang baik cenderung dapat bermain sepakbola dengan baik 

pula. Karena sepakbola merupakan salah satu jenis olahraga yang membutuhkan 

embahasan Hasil Penelitian 

Keterampilan gerak dapat diartikan sebagai keterampilan untuk melakukan 
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aktivitas jasmani atau latihan fisik yang baik, membutuhkan gerakan lari, lompat, 

loncat, menendang, menghentakkan dan menangkap bola bagi penjaga gawang. 

Semua gerakan tersebut merupakan serangkaian pola gerak yang diperlukan siswa 

dalam menjalankan tugasnya bermain sepakbola. Selain untuk mengenalkan 

bagaimana cara-cara bermain sepakbola dengan teknik yang bagus, seorang 

pelatih juga mengenalkan aturan-aturan yang tertuang dalam peraturan PSSI 

supaya seorang siswa bisa mengenal peraturan yang ada. Jadi siswa tidak hanya 

memiliki keterampilan gerak yang baik akan tetapi juga memiliki pengetahuan 

dan wawasan bermain sepakbola yang baik pula.  

Dalam melakukan penilaian keterampilan gerak dasar digunakan 

digunakan beberapa tes sebagai alat ukurnya. Berikut penjelasan hasil penelitian 

untuk tiap item tes yang digunakan tersebut : 

a) Tes Sepak dan Tahan Bola (Passing dan Stopping) 

 terlihat sangat baik jika tendangan atau 

umpan yang diberikan tepat sasaran. Oleh sebab itu dibutukan kemampuan 

dapat dilakukan dengan heading. Teknik menyundul bola (heading) yang sangat 

menentukan adalah mengenai perkenaan kepala dengan bola. Bagian kepala yang 

dapat diarahkan sesuai dengan kebutuhannya. 

Permainan sepaka bola meupakan permaian tim, jadi keberhasilan dalam 

memenangkan suatu permaian sangat dipengaruhi oleh kekompakan tim itu 

sendiri. Untuk menjadi sebuah tim yang bagus harus terdapat koordinasi yang 

baik antar siswa. Koordinasi sendiri akan

passing yang baik oleh siswa, karena hal ini adalah salah satu teknik dasar 

bermain sepakbola yang harus dikuasai oleh siswa. Selain passing, umpan juga 

dipukulkan pada bola adalah bagian permukaan kepala yang paling lebar yaitu 

pada kening bagian depan. Tujuan dari bagian kening yang lebar adalah agar bola 
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b) Tes Memainkan Bola dengan Kepala (Heading) 

Selain heading yang tepat sasaran, untuk mengetahui kemampuan atau 

keterampilan dengan kepala maka dilakukan latihan memainkan bola dengan 

menggunakan kepala. Semakin lama seorang siswa dapat memainkan bola dengan 

kepala, maka kemungkinan besar siswa dapat melakukan heading yang tepat (baik 

tepat dalam pengenaan di bagian kepala maupun tepat sasaran yang diinginkan).  

c) Te

suatu daerah ke daerah lain pada saat permainan sedang berlangsung. Latihan 

dribbling bola diberikan kepada siswa untuk meningkatkan keterampilan (skill) 

siswa dalam membawa atau menggiring bola. Hasil penelitian menunjukkan 

kemampuan para siswa dalam menggiring bola atau dribbling masih perlu untuk 

. Dengan hasil tersebut hendaknya 

ama melakukan latihan yang 

lebih baik lagi agar kemampuan shooting dari para siswa menjadi lebih bagus. 

s Menggiring Bola (Dribbling) 

Menggiring bola merupakan teknik dalam usaha memindahkan bola dari 

ditingkatkan. Selain dari hasil latihan yang diberikan oleh pelatih, siswa juga 

harus memiliki kesadaran untuk meningkatkan kemampuan dribbling bola dengan 

menambah porsi latihan sendiri.  

d) Tes Menembak / Menendang Bola ke Sasaran (Shooting) 

Menendang bola (kicking) merupakan suatu usaha untuk memindahkan 

bola dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kaki atau bagian kaki. 

Menembak atau menedang bola merupakan salah satu teknik dasar yang harus 

dikuasai oleh seorang siswa. Hasil penelitian menunjukkan semua siswa memiliki 

kemampuan menendang dalam kategori sedang

ada upaya dari siswa dan pelatih untuk bersama-s
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Latiha

 

 bahwa tidak terdapat siswa yang memiliki 

kurang

alitas ini akan terbentuk suatu 

t dari daerah lain. 

Dianta

dengan maksud agar mereka nantinya dapat bergabung dengan tim Persibat.  

n menendang bola tersebut dapat dilakukan dengan bola dalam keadaan 

diam, menggelinding, maupun melayang di udara.  

Hasil analisis deskriptif secara keseluruhan untuk tes keterampilan gerak 

sepakbola pada siswa peserta ekstrakurikuler sepakbola di SMA Negeri 1 Subah  

terdapat 43 siswa yang memperoleh nilai baik dan sisanya 13 siswa memperoleh

nilai sedang. Dari hasil diatas terlihat

. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya beberapa siswa 

di SMA Negeri 1 Subah  mengikuti latihan di sekolah sepakbola (SSB) dan 

sebagian tetap mengikuti latihan rutin di kampung mereka sendiri. Dengan adanya 

sekolah-sekolah sepakbola yang sebagai besar anggotanya adalah siswa sekolah 

sangat menguntungkan bagi perkembangan persepakbolaan khusunya di daerah 

Batang. Dengan berdirinya sekolah sepakbola akan bermunculan pemain-pemain 

muda berbakat yang memiliki kualitas dan kemampuan teknik bermain yang baik, 

karena dengan memiliki pemain yang berku

tim/kesebelasan yang dapat bersaing  dengan tim-tim kua

ra siswa SMA Negeri 1 Subah  juga ada yang dipanggil untuk bergabung 

dengan tim piala Suratin. Hal tersebut menunjukkan bahwa memang siswa – 

siswa di SMA Negeri 1 Subah memiliki bakat dan potensi yang cukup baik dalam 

bidang sepakbola. 

Selain itu keberadaan Tim sepakbola Persibat yang masuk dalam devisi I 

liga Indonesia juga memacu semangat atau motivasi siswa – siswa di SMA Negeri 

1 Subah untuk semakin meningkatkan kualitas permainan sepakbolanya. Hal ini 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

ka pemberian latihan ini harus diberikan sejak usia dini. 

2) Da

5.1 Kesimpulan  

Setelah dilakukan analisis data penelitian mengenai keterampilan gerak 

dasar sepakbola pada Siswa peserta ekstrakurikuler sepakbola di SMA Negeri 1 

Subah maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa tes keterampilan gerak 

dasar sepakbola diketahui bahwa 76,8% termasuk dalam kategori baik dan sisanya 

23,2% termasuk dalam kategori sedang.  

 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat peneliti berikan 

antara lain: 

1) Keterampilan gerak dasar dalam permainan sepakbola pada dasarnya dapat 

dimiliki serta dikuasai pemain secara maksimal melalui latihan-latihan yang 

diprogram dan direncanakan dengan baik serta didukung dengan 

pertandingan-pertandingan yang terencana. Dalam memberikan latihan fisik 

dan keterampilan gerak dasar agar dapat lebih mudah dipahami dan dikuasai 

oleh pemain, ma

lam pelaksanaan latihan para pemain hendaknya tidak meninggalkan 

prinsip-prinsip latihan diantaranya penambahan beban, pengulangan, 

meningkat, disesuaikan dengan cabang olahraganya dan memiliki target. 
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3) Untuk peneliti selanjutnya hasil p  ini dapat digunakan sebagai bahan 

acuan terutama pe an hubungan antara 

keterampilan gerak dasar sepakbola. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

enelitian

nelitian yang berkaitan deng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62

DAFTAR PUSTAKA 
 

 
Aip Syarifudin. 1992. Atletik. Jakarta : Depdikbud 
 
Arpad Scanadi, 1990. Soccer Technique – Tactics – Coaching 
 
Balai Pustaka. 1998. Kamus besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Depdikbud 
 
Coever Wiel. 1985. Sepak Bola Program Pembinaan Pemain Ideal. Jakarta : PT. 

Gramedia  
 
Imam Hidayat. 1986. Pengetahuan Dasar Gerak. Jakarta : Depdikbud 
 
Muhammad Ali, 1993. Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi. Bandung : 

Angkasa 
 
Nurhasan, 2001. Tes dan Pengukuran Dalam Pendidikan Jasmani : Prinsip – 

Prinsip dan Penerapannya. Jakarta  
 
Remmy Mochtar, 1992. Olahraga Pilihan Sepak Bola. Depdikbud : Dirjendikti 

Proyek Pembinaan Tenaga 
 
Scheunemam Tima, 2005. Dasar Sepak Bola Modern Untuk Pemain dan Pelatih. 

Malang : Dioma 
 
Sucipto dkk, 2000. Sepak Bola. Depdikbud: Dirjendikti 
 
Sugiyanto dan Sudjarwo, 1991. Perkembangan dan Belajar Gerak. Jakarta: 

Depdikbud 
 
Sugiyanto, 1993. Belajar Gerak. Jakarta: Depdikbud 
 
Suharsimi Arikunto, 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 

Jakarta: Rineka Cipta 
 
Sukatamsi, 1984. Teknik dasar Bermain Sepak Bola. Solo: Tiga Serangkai 
 
.....................2001. Permainan Besar I Sepak Bola. Jakarta: Universitas Terbuka 
 
Sutrisno Hadi, 1988. Statistik Jilid II. Yogyakarta: Andi offset. 
 
.....................1995. Peningkatan dan Pembinaan Kekuatan Kondisi Fisik dalam 

Olahraga. Semarang: Dahara Prize 
 

......................1997. Metodologi Research Jilid IV. Yogyakarta: Andi Offset 



 63

Taga. 2003. Pedoman Khusus Pengembangan Silabus Dan Penilaian Mata 
Pelajaran Pendidikan Jasmani. Jakarta : Depdiknas 

 
............1996. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Sebagai Salah Satu 

Jalur Pembinaan Kesiswaan. Jakarta : Depdikbud 
 
............1998. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Atletik. Jakarta : 

Depdikbud 
 
 
Winarno Surakhmad. 1994. Pengantar penelitian Ilmiah Dasar. Bandung : 

Tarsito 
 
Yanuar Kiram. 1992. Belajar Motorik. Jakarta : Dirjendikti 






	1. HALAMAN DEPAN.doc
	2. Bab I - V.doc
	3. DAFTAR PUSTAKA.rtf
	4. foto 01.jpg
	5. foto 02.jpg

