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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga permainan yang banyak 

digemari oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Mulai dari anak-anak, 

remaja, sampai dewasa, baik pria maupun wanita. Mulai dari pelosok desa 

sampai keberbagai sudut kota. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme 

masyarakat saat menonton pertandingan dan juga aktifitas sehari-hari. Baik di 

stadion sepak bola yang besar, lapangan sepak bola di sudut kota maupun 

pedesaan dan juga lahan kosong pun dijadikan tempat bermain sepak bola. 

 

Perkembangan prestasi sepak bola di Indonesia nampaknya masih kurang 

menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari semua kompetisi yang diikuti oleh 

tim nasional Indonesia, baik di level Dunia, Asia, maupun Asean tim nasional 

Indonesia belum berhasil meraih gelar juara. Dan baru pada tahun 2013 pada 

kejuaraan Piala AFF U19 tim nasional Indonesia mampu meraih gelar juara. 

Sedangkan yang terbaru pada kejuaraan AFF Suzuki Cup 2014 jangankan 

menjadi juara, tim nasional Indonesia untuk masuk babak semifinal pun tidak 

mampu. 
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Untuk meningkatkan mutu permainan ke arah prestasi maka setiap pemain 

harus menguasai teknik dasar yang baik. Menurut A. Sarumpaet (1992:17) 

bahwa teknik dasar adalah semua kegiatan yang mendasari sehingga dengan 

modal sedemikian itu sudah dapat bermain sepak bola. Oleh karena itu tanpa 

menguasai dasar-dasar teknik dan keterampilan sepak bola dengan baik untuk 

selanjutnya tidak akan dapat melakukan prinsip-prinsip bermain sepak bola, 

tidak dapat melakukan pola-pola permainan atau pengembangan taktik 

modern dan tidak akan dapat pula membaca permainan. Menurut M.Sajoto 

(1995: 8) mengatakan bahwa sebagai salah satu cabang olahraga yang popular 

dan menarik untuk dinikmati selama kurang lebih 90 menit, tentunya seluruh 

pemain membutuhkan kecepatan, daya tahan, daya otot, kekuatan, daya lentur, 

kelincahan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan, dan reaksi. Hal tersebut di 

atas digunakan untuk melakukan gerakan-gerakan yang ada di dalam 

permainan sepakbola yang melibatkan daya tahan serta otot-otot seperti 

menendang bola, menghentikan bola, menggiring bola, menyundul bola, 

merampas bola, lemparan kedalam, dan menjaga gawang (Sucipto, 2000: 17). 

 

Salah satu teknik dasar yang belum maksimal dikuasai oleh pemain adalah 

teknik menggiring bola. Hal ini nampak dalam permainan, latihan maupun 

dalam pertandingan, para pemain banyak kehilangan bola, karena bola yang 

diterima tidak sepenuhnya dikuasai oleh pemain tersebut. Bola yang 

sebenarnya dapat digiring agar lebih dekat ke sasaran, karena tidak memiliki 

keterampilan menggiring bola, dan bola tersebut secara tergesa-gesa langsung 

ditendang keteman sehingga bola direbut dan dikuasai oleh pihak lawan. 
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Kemampuan menggiring bola dalam permainan sepak bola harus dikuasai 

oleh setiap pemain khususnya pada posisi penyerang. Karena merupakan 

senjata ampuh dalam upaya menyusun serangan kedaerah lawan. Menggiring 

bola dalam situasi bermain artinya membawa bola dari satu lini ke lini lainnya 

dengan cara mengontrol dari kaki ke kaki bila ruang gerak sempit, karena 

lawan menutup daerahnya. 

 

Kita dapat melihat pemain dengan kemampuan menggiring bola terbaik di 

dunia sekarang ini yakni Garet Bale. Bale mencatat kecepatan puncak saat 

mencetak gol ke gawang Barcelona pada final Copa del Rey di Stadion 

Mestalla tahun lalu. Saat itu Bale berlari sejauh 59,1 meter dalam 7,04 detik. 

Rekan setim Bale, Cristiano Ronaldo berada di posisi kelima dengan catatan 

33,6 km/jam. Ronaldo lebih cepat daripada Lionel Messi yang ada di urutan 

ketujuh dengan 32,5 km/jam. Beberapa catatan kecepatan menggiring bola 

yang di lakukan oleh: 1). Gareth Bale (Real Madrid) 36,9 km/jam, 2). Jurgen 

Damm (Pachuca) 35,23 km/jam, 3). Antonio Valencia (Manchester United) 

35,1 km/jam, 4). Aaron Lennon (Tottenham Hotspur) 33,8 km/jam, 5). 

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 33,6 km/jam, 6). Theo Walcott (Arsenal) 

32,7 km/jam, 7). Lionel Messi (Barcelona) 32,5 km/jam, 8). Wayne Rooney 

(Manchester United) 31,2 km/jam, 9). Franck Ribery (Bayern Muenchen) 30,7 

km/jam, 10). Sergio Ramos (Real Madrid) 30,6 km/jam. (Pachucha dan 

FIFA:2015) 
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Berdasarkan riset Professional Football Players Observatory (PFPO) : 2005, 

Tinggi rata-rata pemain sepakbola diseluruh Eropa adalah 181,96 cm. Tinggi 

badan rata-rata pemain sepak bola Eropa ternyata lebih tinggi dari pada tinggi 

badan rata-rata seluruh penduduk dinegara yang bersangkutan. Dengan kata 

lain, rata-rata pemain sepak bola di Eropa lebih tinggi dari pada orang 

kebanyakan (bukan pemain bola). PFPO juga menambahkan, skuad Barcelona 

klub sepak bola tersukses dalam beberapa tahun terakhir, memiliki rata-rata 

tinggi badan terpendek di Eropa (177.38cm). Kasus Barcelona memang unik, 

mereka bisa meraih banyak trophy dengan skuad terpendek di Eropa. Klub 

dengan skuad terpendek setelah Barcelona, cuma klub-klub biasa (Shamrock 

Rovers, AEK Larnaca, Lorient dan St Mirren). Menurut analisa Guardian, 

sangat mungkin bahwa faktor fisik tetap penting. Dan mungkin saja Xavi, 

Messi, Iniesta, Sneijder, Nasri dan Luka Modric hanyalah generasi aneh dari 

pemain-pemain berbakat yang cepat atau lambat akan segera digantikan oleh 

pemain-pemain raksasa. Achim Kemmerling, ilmuwan dari Central European 

University (Budapest) punya grafik yang menghubungkan rata-rata tinggi 

badan populasi tiap negara dengan koefisien FIFA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Grafik Rata-rata Tinggi Badan 

( Achim Kemmerling : 2006) 
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Garis regresi menunjukkan kecenderungan seberapa baik sebuah negara dalam 

bermain sepak bola (koefisien FIFA) dengan tinggi badan rata-rata tertentu 

yang dimilikinya. Kesimpulan secara kasar dari grafik ini, negara yang berada 

diatas garis regresi bisa memaksimalkan rata-rata tinggi badannya untuk 

bermain sepak bola lebih baik dari pada negara kebanyakan. Dan sebaliknya, 

dalam grafik ini ada beberapa negara yang menjadi outlier. Mereka adalah 

negara yang sangat jauh dari tren kebanyakan (garis regresi). Ambil contoh 

Spanyol, dengan tinggi badan rata-rata 175+ cm, mereka punya koefisien 

FIFA yang sangat tinggi, jauh melebihi negara lain yang punya rata-rata tinggi 

badan serupa. Negara lain yang seperti Spanyol adalah Belanda dan Jerman. 

Mereka adalah juara 1, 2, dan 3 di Piala Dunia 2010.  

 

Banyak pemain kelas dunia yang berpostur pendek, namun sangat piawai 

dalam menggiring bola. Contohnya, Lionel Messi penyerang terbaik 

Argentina yang bermain untuk klub Spanyol (Barcelona), begitu juga dengan 

Carlos Tevez (Juventus), Wayne Rooney (Manchester United), dan masih 

banyak lagi pemain yang berkualitas tinggi dan berpostur tubuh pendek. 

Dengan kata lain, bukan hanya pemain dengan postur tubuh tinggi saja yang 

mampu bermain sepak bola dengan baik akan tetapi pemain sepak bola 

dengan postur tubuh pendek dapat bermain sepak bola dengan kualitas yang 

mumpuni. 

 

Tim sepak bola SMA N 1 Ketapang memiliki postur tubuh dan kemapuan 

fisik yang bervariasi. Pada saat latihan menggiring bola, tim sepak bola SMA 
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N 1 Ketapang bola sering terlepas dan dapat direbut oleh pemain lain. 

Berdasarkan data empiris diatas dan juga melengkapi penelitian sebelumnya 

oleh Siswoyo (2003) berjudul ” Hubungan Antara Kecepatan 50 M, 

Kelincahan Dan Penguasaan Bola Terhadap Prestasi Menggiring Bola Dalam 

Sepak Bola”, Amran Nurhadi (2004) berjudul ” Sumbangan, Kelincahan, 

Keseimbangan, Koordinasi dan Kelentukan Terhadap Keterampilan 

Menggiring Bola dalam Sepak bola”. Riyan Ardona (2014) berjudul 

Hubungan Kecepatan, Kelincahan, Dan Kekuatan Otot Tungkai Terhadap 

Keterampilan Menggiring Bola Dalam Sepak Bola Siswa Putra Kelas 8 SMP 

Abadi Perkasa PT Indolampung Perkasa, dan menurut hasil pengamatan dan 

observasi pada tim Sepak Bola SMA N 1 Ketapang, maka penulis bermaksud 

mengadakan penelitian tentang “Kontribusi Panjang Tungkai, Power Tungkai, 

dan Lingkar Paha terhadap Kemampuan Mengiring Bola pada Tim Sepak 

Bola SMA N 1 Ketapang Lampung Selatan”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang dapat diidentifikasikan sebagai 

berikut : 

1. Dalam menggiring bola panjang tungkai sangat berperan dalam menjaga 

dan melindungi bola dari jangkauan lawan. Panjang tungkai tim sepak 

bola SMA N 1 Ketapang bervariasi, namun kemampuan menggiring bola 

mereka sama baiknya. 
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2. Dalam menggiring bola yang paling dominan adalah kekuatan dan 

kecepatan (power). Namun pada umumnya siswa tim sepak bola SMA N 1 

Ketapang memiliki power tungkai yang bervariasi. 

3. Dalam menggiring bola dibutuhkan kekuatan saat menyepak. Kekuatan 

dapat dilihat dari bentuk lingkar paha, semakin besar paha semakin besar 

kekuatannya. Tim sepak bola SMA N 1 Ketapang memiliki lingkar paha 

yang bervariasi. 

 

C. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang di 

kemukakan, maka dirumuskan suatu masalah sebagai berikut : 

1. Seberapa besar kontribusi panjang tungkai dengan kemampuan 

menggiring bola pada tim sepak bola SMA N 1 Ketapang? 

2. Seberapa besar kontribusi power tungkai dengan kemampuan menggiring 

bola pada tim sepak bola SMA N 1 Ketapang? 

3. Seberapa besar kontribusi lingkar paha dengan kemampuan menggiring 

bola pada tim sepak bola SMA N 1 Ketapang? 

4. Seberapa besar kontribusi panjang tungkai, power tungkai, dan lingkar 

paha dengan kemampuan menggiring bola pada tim sepak bola SMA N 1 

Ketapang? 
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D. Tujuan Penelitian 

 

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui besarnya kontribusi panjang tungkai dengan dengan 

kemampuan menggiring bola pada tim sepak bola SMA N 1 Ketapang. 

2. Untuk mengetahui besarnya kontribusi power tungkai dengan kemampuan 

menggiring bola pada tim sepak bola SMA N 1 Ketapang. 

3. Untuk mengetahui besarnya kontribusi lingkar paha dengan kemampuan 

menggiring bola pada tim sepak bola SMA N 1 Ketapang. 

4. Untuk mengetahui besarnya kontribusi panjang tungkai, power tungkai, 

dan lingkar paha dengan kemampuan menggiring bola pada tim sepak bola 

SMA N 1 Ketapang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

Dengan penelitian ini penulis berharap antara lain : 

1. Bagi Pelatih 

Sebagai salah satu metode dalam melatih pemain khususnya dalam hal 

kemampuan menggiring bola. 

 

2. Bagi Progam Studi 

Sebagai informasi dan pengembangan ilmu bagi pihak yang ingin 

melaksanakan penelitian. 


