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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pendidikan 

Menurut (Abdul  2003:8-9) pembangunan dibidang pendidikan merupakan 

bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas 

manusia Indonesia, hal ini dalam rangka agar tidak terjadi ketinggalan dari 

negara lain yang sudah berkembang, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional 

yang  bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan 

manusia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan berbudi pekerti luhur, 

memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 

berkepribadian yang mantap dan mandiri serta bertanggung jawab bermasyarakat 

dan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, maka ditempuh 

upaya melalui berbagai jalur pendidikan baik itu jalur pendidikan formal maupun 

jalur pendidikan non formal. 

 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

mengamanatkan pengelolaan pendidikan dilaksanakan secara terdesentralisasi. 

Era globalisasi menuntut penyelenggaraan pendidikan yang demokratis dan 
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akuntabel untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional sehingga dapat 

bersaing dengan hasil pendidikan negara-negara maju. 

 

B. Pendidikan Jasmani 

Pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga merupakan sebuah investasi 

jangka panjang dalam upaya pembinaan mutu sumber daya manusia Indonesia. 

Pendidikan jasmani dan kesehatan adalah mata pelajaran yang merupakan bagian 

dari pendidikan keseluruhan yang dalam proses pembelajarannya mengutamakan 

aktivitas jasmani dan kebiasaan hidup sehat menuju pada pertumbuhan dengan 

pengembangan jasmani, mental, sosial dan emosional yang selaras dan seimbang. 

(Eddy  2000: 8). 

Pakar pendidikan jasmani dari Amerika Serikat, Siedentop (2005:69), 

mengatakan bahwa pada masa tahun 1990-an pendidikan jasmani dapat diterima 

secara luas sebagai model “pendidikan melalui aktivitas jasmani”, yang 

berkembang sebagai akibat dari merebaknya telaahan pendidikan gerak pada 

akhir abad ke-20 dan menekankan pada kebugaran jasmani, penguasaan 

keterampilan, pengetahuan, dan perkembangan sosial. Secara ringkas dapat 

dikatakan bahwa: "pendidikan jasmani adalah pendidikan dari, tentang, dan 

melalui aktivitas jasmani". 

Menurut Jesse  (2001:135), Pendidikan Jasmani adalah sejumlah aktivitas 

jasmani manusiawi yang terpilih dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang 
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diinginkan. Pengertian ini didukung oleh adanya pemahaman bahwa: ‘Manakala 

pikiran (mental) dan tubuh disebut sebagai dua unsur yang terpisah, pendidikan 

jasmani yang menekankan pendidikan fisikal... melalui pemahaman sisi 

kealamiahan fitrah manusia ketika sisi keutuhan individu adalah suatu fakta 

yang tidak dapat dipungkiri, pendidikan jasmani diartikan sebagai pendidikan 

melalui fisikal. Pemahaman ini menunjukkan bahwa pendidikan jasmani juga 

terkait dengan respon emosional, hubungan personal, perilaku kelompok, 

pembelajaran mental, intelektual, emosional dan estetika.’ 

 Baley dan David  (2001:163) mengatakan bahwa :”Pendidikan jasmani adalah 

suatu proses terjadinya adaptasi dan pembelajaran secara organik, 

neuromuscular, intelektual dan sosial. Dauer dan Pangrazi (2001: 1) 

mengemukakan bahwa pendidikan jasmani adalah fase dari program pendidikan 

keseluruhan yang memberikan kontribusi, terutama melalui pengalaman gerak, 

untuk pertumbuhan dan perkembangan secara utuh untuk tiap anak. 

Pendidikan jasmani didefinisikan sebagai pendidikan dan melalui gerak dan 

harus dilaksanakan dengan cara-cara yang tepat agar memiliki makna bagi anak. 

Pendidikan jasmani merupakan program pembelajaran yang memberikan 

perhatian yang proporsional dan memadai pada domain-domain pembelajaran, 

yaitu psikomotor, kognitif dan afektif. 
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C. Keterampilan Gerak 

Keterampilan, menurut para ahli adalah sebuah kecakapan atau tingkat 

penguasaan terhadap suatu gerak atau pola gerak, yang dicirikan oleh tiga 

indikator kualitas utama, yaitu efektif, efisien dan adaptable (Samsudin 2008:22). 

Menurut Lutan (2005:95) menerangkan bahwa keterampilan itu dapat juga 

dipahami sebagai indikator dari tingkat kemahiran atau penguasaan suatu hal 

yang memerlukan gerak tubuh. 

Keterampilan gerak adalah gerak yang mengikuti pola atau gerak tertentu yang 

memerlukan koordinasi dan kontrol sebagian atau seluruh tubuh yang bisa 

dilakukan melalui proses belajar. Semakin kompleks keterampilan gerak yang 

harus dilakukan, makin kompleks juga koordinasi dan kontrol tubuh yang harus 

dilakukan, dan ini berarti makin sulit juga untuk dilakukan. 

Menurut Lutan (2005:305) belajar keterampilan gerak berlangsung melalui 

beberapa tahap. Fitts dan Posner (2003:204) telah membahas tahap-tahap belajar 

motorik yakni: (a) tahap kognitif, (b) tahap asosiatif dan (c) tahap otomatis. 

1. Tahap Kognitif  

Pada tahap ini seseorang yang baru mulai mempelajari keterampilan motorik 

membutuhkan informasi bagaimana cara melaksanakan tugas gerak yang 

bersangkutan. Karena itu, pelaksanaan tugas gerak itu diawali dengan 

penerimaan informasi dan pembentukan pengertian, termasuk bagaimana 

penerpan informasi atau pengetahuan yang diperoleh. Pada tahap ini gerakan 
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seseorang masih nampak kaku, kurang terkoordinasi, kurang efisien, bahkan 

hasilnya tidak konsisten. 

2. Tahap Asosiatif 

Permulaan dari tahap ini ditandai oleh semakin efektif cara-cara siswa 

melaksanakan tugas gerak, dan dia mulai mampu menyesuaikan diri dengan 

keterampilan yang dilakukan. Akan nampak penampilan yang terkoordinasi 

dengan perkembangan yang terjadi secara bertahap, dan lambat laun semakin 

konsisten. 

3. Tahap Otomatis 

Pada tahap ini, keterampilan motorik yang dilakukannya dikerjakan secara 

otomatis. Pelaksanaan tugas gerak yang bersangkutan tak seberapa terganggu 

oleh kegiatan lainnya. 

 

D. Ekstrakurikuler  

 

merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan 

pembelajaran di sekolah sebagai salah satu lembaga formal pendidikan. Kegiatan 

ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran sekolah biasa, yang 

dilakukan di sekolah atau di luar sekolah dengan tujuan untuk memperluas 

pengetahuan siswa, mengenai hubungan antar mata pelajaran, menyalurkan bakat 

dan minat, serta melengkapi pembinaan manusia seutuhnya (Yudha  2004: 6).  

Kegiatan ekstrakurikuler berupa kegiatan pengayaan atau peningkatan kecakapan 
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hidup. Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk meningkatkan dan 

memantapkan pengetahuan siswa, mengembangkan bakat, minat kemampuan 

dan ketrampilan dalam upaya pribadi, mengenal hubungan mata pelajaran 

dengan kehidupan bermasyarakat. Yudha  (2004: 6) juga mengatakan bahwa 

tujuan ini mengandung makna bahwa kegiatan ekstrakurikuler berkaiatan erat 

dengan proses belajar mengajar. Belajar mengajar adalah proses interaksi atau 

hubungan timbal balik antara siswa dengan guru dan sesama siswa dalam proses 

pembelajaran.  

 

Berdasarkan uraian tersebut maka ekstrakurikuler merupakan jenis kegiatan 

pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembelajaran di sekolah. 

Kegiatan ekstrakurikuler olahraga sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran 

yang diselenggarakan diluar jam pelajaran, bertujuan untuk mengembangkan dan 

meningkatkan bakat dan minat siswa terhadap bentuk-bentuk olahraga. 

 

E. Sepak Bola 

Sarumpaet, (2003:17) dalam bukunya menggambarkan pengertian tentang 

permainan sepak bola, adalah : Sepak bola merupakan permainan yang 

dimainkan oleh dua regu yang masing-masing regu terdiri dari sebelas orang 

pemain, yang lazim disebut kesebelasan. Masing-masing regu atau kesebelasan 

berusaha memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke dalam gawang lawan dan 

mempertahankan gawangnya sendiri agar tidak kemasukan. Didalam usaha-

usaha unuk memasukkan atau mencetak gol dan mempertahankan untuk tidak 
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kemasukan bola serta ada peraturan-peraturan permainan yang setiap pemain 

harus mentaati. Dalam permainan sepak bola dikenal banyak teknik dasar yang 

biasa digunakan dan merupakan hal pentingyang harus dimiliki oleh setiap 

pemain sepak bola. Teknik permainan sepakbola adalah suatu gerakan teknik 

yang dilakukan untuk memainkan bola disertai gerak. Muchtar (2005:27) 

mengemukakan bahwa : ”Teknik sepakbola adalah cara pegolahan bola maupun 

pengolahan gerak tubuh dalam bermain”. Sedangkan Haddade dan Tola 

(2004:40) mengemukakan bahwa : ”yang dimaksud dengan teknik dalam 

permainan sepakbola adalah semua gerakan dengan atau tanpa bola yang berguna 

dalam permainan”. 

 

F. Keterampilan Menggiring Bola 

Menggiring bola adalah salah unsur teknik dalam permainan sepakbola, 

menggiring bola harus dapat dikuasai oleh seorang pemain sepakbola agar dia 

dapat bermain dengan baik dan menggiring sangat berguna dalam situasi 

permainan. Keterampilan dapat diartikan sebagai kecakapan atau kesanggupan 

seorang pemain dalam suatu kegiatan yang di lakukan” sedangkan menurut 

Robert  (2007:51) mengemukakan bahwa menggiring bola adalah: ”metode 

menggerekkan bola dari satu titik ke titik lain di lapangan denganmenggunakan 

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

 

Pemain tidak boleh terus-menerus melihat bola. Mereka juga harus 

melihat kesekeliling dengan kepala tegak agar dapat mengamati situasi 
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lapangan dan mengawasi gerak gerik pemain lainnya” Untuk bisa menggiring 

bola dengan baik harus terlebih dahulu bisa menendang dan mengontrol bola 

dengan baik. Dengan kata lain, seorang pemain tidak akan bisa menggiring bola 

dengan baik apabila belum bisa menendang dan mengontrol bola dengan baik. 

Menurut  Agus  (2007:26) Menggiring bola adalah Membawa bola dengan cepat 

ke depan dengan umpan pendek serta kedua silih 

berganti membawa bola. Ketermpilan menggiring bola dapat di tingkatkan 

melalui peningkatan kemampuan menggunakan kedua kaki untuk menguasai dan 

melindungi bola dari sergapan lawan. Latihan yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan keterampilan menggiring bola menurut Sukatamsi (2001 : 55) 

adalah :  

a.Berlari cepat,kira-kira 100 meter 

b.Berlari cepat,zig-zag atau berkelok-kelok 

c.Berlari sambil menggiring bola,memakai kaki kiri dan kanan 

d.Membawa bola zig-zag atau berkelok-kelok 

e.Menggiring bola di antara tiang-tiang terpasang dan berliku-liku 

f. Menggiring bola dalam lingkaran 

g.Menggiring bola dengan di halangi oleh lawan 

h.Solo-run dengan menembakkan bola 

 

Menurut Danny  (2009:2) teknik dribbling (menggiring bola) terbagi menjadi 

tiga macam : 
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a. Dribbling dengan menggunakan sisi kaki bagian dalam; 

b. Dribbling dengan menggunakan sisi kaki bagian luar; 

c. Dribbling menggunakan kura-kura kaki; 

Teknikdasar menggiring bola sangat besar untuk membantu penyerangan, untuk 

menembus pertahanan lawan. Teknik dasar dari menggiring bola menurut 

Sukatamsi (2007:24) : 

1) Teknik tanpa bola adalah semua gerakan-gerakan tanpa bola yang 

 terdiri-dari lari cepat dan mengubah arah, melompat dan meloncat. 

2) Teknik dengan bola adalah semua gerakan-gerakan dengan bola 

             yang terdiri dari mengenal bola, menendang bola, menggiring bola dan 

      menyundul bola. 

Berorientasi dari teknik menggiring bola, maka dapat dibedakan 

beberapa cara menggiring bola yaitu: 1) menggiring bola dengan sisi kaki 

bagian dalam, 2) menggiring bola dengan sisi kaki bagian luar, 3) menggiring 

bola dengan menggunakan kura-kura kaki (Danny ,2009:2). 

 

Menurut Danny  (2009:2) ada beberapa cara dalam melakukan 

dribbling, yaitu : 

1) Dribbling menggunakan sisi kaki bagian dalam 

Dribbling menggunakan sisi kaki bagian dalam memungkinkan 

seorang pemain untuk meggunakan sebagian besar permukaan kaki sehingga 

kontrol terhadap bola akan semakin besar. Walaupun sedikit mengurangi 

kecepatan ketika pemain melakukan dribbling menggunakan sisi kaki bagian 
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dalam, menjaga bola tetap didaerah terlndung diantara kedua kaki, akan 

memberikan perlindungan yang lebih baik dari lawan. Disamping itu kalau 

menggiring bola dengan menggunakan sisi kaki bagian dalam pemain dapat 

merubah-ubah kecepatan sewaktu menggiring bola. 

 

Gambar 1. Latihan Dribling Menggunakan Sisi Kaki Bagian Dalam 

                          (sumber : Danny , 2009:2) 

 

 

2) Dribbling dengan sisi kaki bagian luar 

Menggunakan sisi kaki bagian luar untuk melakukan dribbling 

adalah salah satu cara untuk mengontrol bola ini digunakan ketika pemain 

yang menguasai bola sedang berlari dan mendorong bola sehingga bisa 

mempertahankan bola tersebut tetap berada disisi luar kaki. Secara umum 

keterampilan ini digunakan ketika seorang pemain mencoba mengubah 

arah atau bersiap untuk mengoper bola ke teman satu timnya. 
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Gambar 2. Latihan dribbling dengan sisi kaki bagian luar  

                                  (sumber : Danny , 2009:2) 

3). Dribbling menggunakan kura-kura kaki 

Kura-kura kaki, bagian sepatu tempat tali sepatu berada, bisa 

memberikan kekuatan dan kontrol. Kesalahan umum yang sering dilakukan 

oleh pemula adalah menggunakan ujung jari kaki. Biasanya kura-kura kaki 

atau bagian punggung kaki digunakan sebagai bidang tendangan utama untuk 

melakukan dribbling bila ingin bergerak dengan cepat dilapangan. 

 

Gambar 3. Latihan dribbling dengan sisi bagian punggung kaki  

                               (sumber : Danny , 2009:3) 
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G. Kelentukan Tubuh  

Kelentukan tubuh  sangat penting bagi hampir semua cabang olahraga, karena 

kelentukan tubuh menunjukkan kualitas yang memungkinkan suatu segmen 

perototan mampu bergerak semaksimal mungkin sesuai kemungkinan geraknya. 

Persendian dapat bergerak secara luwes karena adanya kelentukan tubuh. 

Keterampilan menggiring bola dalam permainan sepak bola membutuhkan 

gerakan-gerakan tungkai untuk mempermaikan bola sambil bergerak cepat untuk 

melewati lawan atau berlari cepat untuk merebut bola. Kelentukan tubuh pada 

tungkai yang baik, memberikan kemampuan untuk bergerak dan berlari sambil 

menggiring bola dengan luwes sehingga gerakan yang dilakukan lebih efisien 

karena ruang gerak persendian tungkai dan otot-otot tungkai lebih elastis. Hal ini 

dapat menunjang kontrol bola secara tepat pada saat menggiring bola.Untuk 

dapat menggiring bola dalam permainan sepak bola dengan baik, cepat,dan 

terkontrol, kelentukan tubuh seluruh tubuh sangat diperlukan. 

 

 Gerakan-gerakan untuk mengantisipasi bola, bergerak cepat ke arah bola, juga 

memerlukan kelentukan tubuh seluruh tubuh. Pada saat menggiring bola, 

kelentukan tubuh tungkai adalah yang paling utama diperlukan karena pemain 

senantiasa harus memutar persendian kaki dan tungkai untuk membelokkan bola 

dengan gerakan yang cepat. Kelentukan tubuh anggota tubuh lainnya tidak boleh 

diabaikan karena dapat menyebabkan gerakan menjadi tidak sempurna, seperti 

gerak ayunan kaki, gerakan badan, dan gerakan lengan untuk menjaga 

kelentukan gerakan pada saat menggiring bola. Menurut Harsono (2003: 163) 
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bahwa “kelentukan tubuh adalah kemampuan untuk melakukan gerakan dalam 

ruang gerak sendi.” Rahantoknam (2004: 125) mengemukakan bahwa 

“fleksibilitas merupakan rentang gerakan persendian yang ada pada satu atau 

sekelompok persendian.” Elastisitas otot memungkinkan untuk menguasai 

keterampilan teknik dalam berbagai cabang olahraga lebih cepat, oleh karena 

gerakan-gerakan yang sulit akan dapat dilakukannya dengan memanfaatkan 

kualitas kelentukan tubuhnya. 

 

Setiap teknik gerakan cabang olahraga mempunyai perbedaan mengenai 

kebutuhan unsur kelentukan tubuh dalam penampilan optimal. Untuk menggiring 

bola dalam permainan sepak bola, unsur kelentukan tubuh yang paling utama 

dibutuhkan adalah kelentukan tubuh tungkai untuk menunjang sepakan dan 

gerakangerakan kaki yang harus selalu berputar dan berbalik untuk menghindari 

lawan. Kesempurnaan seluruh gerakan tungkai pada saat menggiring bola 

ditentukan oleh luas tidaknya persendian atau elastis tidaknya otot-otot tungkai. 

 

H. Kecepatan Reaksi 

Menurut Djoko (2002:73)kecepatan(speed) adalah 

perbandingan antara jarak dan waktu atau kemampuan untuk bergerak dalam 

waktu singkat.Unsur gerak kecepatan merupakan unsur dasar setelah kekuatan 

dan daya tahan yang berguna untuk mencapai prestasi maksimal, banyak cabang 

olahraga kecepatan merupakan komponen kondisi fisik yang 

mendasar, sehingga kecepatan merupakan faktor penentu dalam cabang 
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olahraga seperti nomor-nomor lari jarak pendek, renang, olahraga beladiri, dan 

cabang olahraga permainan. 

Hal senada dikemukakan oleh Bompa dan Haff dalam Hendri Irawadi 

(2011:62) bahwa kecepatan merupakan kemampuan untuk menyelesaikan 

suatu jarak tertentu dengan cepat. Perpindahan bisa berupa perpindahan tubuh 

secara keseluruhan, bisa juga berupa perpindahan sebagian tubuh. Kecepatan 

berkaitan dengan waktu, frekuensi gerak dan jarak perpindahan. Untuk cabang 

yang tidak didominasi oleh kecepatan, latihan kecepatan 

tetap dimasukan karena akan berpengaruh baik terhadap peningkatan dan 

memaksimalkan hasil latihan yang berintensitas tinggi. Dengan demikian 

jelaslah bahwa kecepatan merupakan unsur kondisi fisik yang sangat 

dominan dalam aktifitas olahraga, oleh sebab itu kecepatan perlu 

dikembangkan. 

 

Menurut Hendri  (2011:62) secara garis besarnya kecepatan 

dibagi beberapa jenis yaitu : 

a. Kecepatan Reaksi 

Secara umum kecepatan reaksi diartikan sebagai kemampuan untuk 

menjawab rangsangan atau stimulus dengan cepat. Jonath dan Krempel dalam 

Hendri  (2011:62) mengatakan bahwa kecepatan reaksi adalah 

kemampuan untuk menjawab rangsangan yang diterima oleh indra 

pendengaran dan oleh indra penglihatan. 

b. Kecepatan Aksi 
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Kecepatan aksi diartikan sebagai kemampuan gerak tubuh secara 

berpindah dalam waktu sesingkat-singkatnya. Letzelter dalam Hendri Irawadi 

(2011:62) menjelaskan bahwa kecepatan adalah kemampuan tubuh melalui 

dukungn sistem persarafan dan alat gerak otot untuk melakukan gerakan-gerakan 

dalam satuan waktu minimal. 

 

c. Percepatan 

Letzelter dalam Hendri  (2011:62) menjelaskan bahwa Percepatan yang sering 

disebut dengan akselerasi merupakan terjemahan dari kata 

“acceleration”.Percepatan diartikan sebagai kemampuan percepatan yang 

ditandai dengan peningkatan kecepatan yang sudah dibangun 

sebelumnya. 

Dalam hal ini dia juga mengatakan  tipe kecepatan tersebut diatas 2 tipe 

kecepatan yaitu kecepatan reaksi dan percepatan bergerak sangat diperlukan 

dalam kegiatan olahraga sepakbola, misalnya seorang pemain sepak bola pada 

saat menggiring bola lalu mengoper kepada kawan dan sesaat kemudian 

dikembalikan lagi kedepannya dan bola harus dikejar, artinya pemain tersebut 

sudah malakukan gerakan dengan gerakan secara cepat, karena harus 

mendahului lawan yang akan datang. Dalam permainan sepakbola kedua tipe 

kecepatan diatas banyak digunakan mulai dari menggiring bola, memberi 

umpan kepada kawan, saat menendang bola bahkan saat melakukan gerakan 

tanpa bolapun seorang pemain harus sesering mungkin melakukan. 
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I. Kerangka  Pikir 

Tujuan utama belajar keterampilan gerak adalah untuk meningkatkan 

keterampilan gerak yaitu perubahan prilaku yang bersifat psikomotor, perubahan 

penguasaan keterampilan gerak suatu cabang olahraga selain perubahan yang 

sifatnya afektif dan kognitif. Maka dapat diketahui bahwa dalam melakukan 

keterampilan mengiring bola harus mengetahui teknik ataupun gerak dasar yang 

dapat digunakan dalam mengiring bola sehingga dapat melakukan dengan 

maksimal akibatnya hasil akan meningkat, selain mengetahui gerak dasar 

ataupun teknik siswa harus menggunakan kekuatan penuh serta siawa harus 

mengetahui semua komponen yang memiliki berhubungandengan keterampilan 

mengiring bola. Secara singkat dapat digambarkan hubungan dari komponen 

kelentukan tubuh dan kecepatan reaksi dengan keterampilan mengiring bola. 

 

 

J. Hipotesis 

  Menurut Arikunto (2004:67) hipotesis adalah alat yang sangat besar 

kegunaannya dalam penyelidikan ilmiah, karena merupakan petunjuk ke arah 

proses penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang harus dicari 

pemecahanya. Artinya hipotesisi adalah dugaan sementara yang belum tentu 

empiris. Maka pada penelitian experiment keterampilan mengiring bola pada 

permainan sepak bola pada siswa ekstrakurikuler  di SMK  Yadika Bandar 

Lampung tahun ajararan 2015 Bandar Lampung hipotesisnya yang dirumuskan 

yaitu : 



27 

 

 

1. Kelentukan tubuh (flexibility) mempunyai hubungan yang signifikan 

dengan keterampilan mengiring bola pada permainan sepakbola pada 

siswa ekstrakurikuler  di SMK  Yadika Bandar Lampung tahun ajaran 

2015. 

2. Kecepatan reaksi  mempunyai hubungan yang signifikan dengan 

keterampilan mengiring bola pada permainan sepakbola pada siswa 

ekstrakurikuler  di SMK  Yadika Bandar Lampung tahun ajaran 2015.  

 


