
 

 

 

 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang  

 

 

Sepakbola merupakan cabang olahraga yang sangat digemari oleh semua lapisan 

masyarakat di Indonesia, baik di kota-kota maupun di desa-desa. Bahkan sekarang 

sepakbola juga dimainkan oleh kaum wanita. Didalam memasyarakatkan olahraga 

dan mengolahragakan masyarakat, sepakbola merupakan salah satu cabang 

olahraga yang diprioritaskan untuk dibina, maka untuk meningkatkan dan 

mencapai prestasi alangkah baiknya jika semenjak anak-anak telah mendapatkan 

pendidikan olahraga dan khususnya sepakbola secara benar, teratur, dan terarah. 

 

Dewasa ini, permainan sepakbola bukan hanya sekedar hiburan atau pengisi 

waktu senggang, akan tetapi sudah dituntut untuk berprestasi setinggi-tingginya. 

Prestasi yang tinggi hanya dapat dicapai dengan latihan-latihan yang direncanakan 

dengan sistematis dan dilakukan secara terus menerus dibawah pengawasan dan 

bimbingan pelatih yang profesional. 

 

Mengingat kesenangan dan kecintaan masyarakat terhadap sepakbola, maka 

wajarlah bila para pembina sepakbola dituntut untuk terus membenahi diri dengan 

ilmu dan mencari pengalaman demi kemajuan sepakbola.  
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Menyadari akan keperluan itu berbagai usaha yang telah dan sedang dilakukan 

dalam rangka mencapai prestasi yang diinginkan, diantaranya adalah membuat 

atau menumbuhkan klub-klub persepakbolaan pada usia dini, salah satunya adalah 

berdirinya SSB Roworejo di Pesawaran, SSB Roworejo berdiri pada tanggal 3 

Maret 2015. SSB ini didirikan oleh Tupan Bruriadi, S.Pd  selaku ketua dengan  3 

tenaga pelatih yaitu Tri Sudarmo, Aldino Prasetyo dan  Janu Ardi Trilaksono 

dengan siswa 68 anak. 

Siswa SSB terbagi dalam 3 kelompok usia, yaitu: 

1. Kelompok U-18, rentan usia 16-18 tahun berjumlah 15 anak 

2. Kelompok U-15, rentan usia 13-15 tahun berjumlah 20 anak 

3. Kelompok U-12, 12 tahun kebawah berjumlah 33 anak 

 

Karena terbilang baru, SSB Roworejo belum banyak mengikuti kejuaraan 

sehingga untuk saat ini belum ada prestasi yang ditorehkan. SSB ini mengajarkan 

bagaimana sepakbola yang benar dengan menekankan teknik dasar, taktik dan 

strategi bermain sepakbola sehingga dapat mencapai prestasi setinggi-tingginya. 

Untuk meningkatkan dan mencapai prestasi setinggi-tingginya, olahragawan 

menurut Sukatamsi (1988: 11) haruslah memiliki 4 kelengkapan pokok yaitu: 

1. pembinaan teknik 

2. pembinaan fisik 

3. pembinaan taktik 

4. kematangan juara. 

Permainan sepakbola adalah cabang permainan beregu atau permainan team, 

untuk mencapai kerja sama team yang baik diperlukan pemain-pemain yang dapat 

menguasai semua bagian-bagian dan macam-macam teknik dasar dan 
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keterampilan bermain sepakbola, sehingga dapat memainkan bola dalam segala 

posisi dan situasi dengan cepat, tepat, dan cermat, artinya tidak membuang-buang 

energi dan waktu. 

 

Sarumpaet (1992: 17) mengatakan bahwa teknik dasar merupakan pondasi bagi 

seseorang untuk bermain sepakbola. Sedangkan pengertian teknik dasar itu sendiri 

adalah semua kegiatan yang mendasari sehingga dengan modal sedemikian itu 

sudah dapat bermain sepakbola.  

 

Menurut Sukatamsi (1988: 34) bahwa teknik dasar bermain sepakbola terdiri dari: 

1. teknik tanpa bola, diantaranya adalah: 

a. lari 

b. melompat 

c. gerak tipu tanpa bola 

d. gerakan khusus penjaga gawang 

 

2. teknik dengan bola, diantaranya adalah: 

a. menendang bola 

b. menerima bola 

c. menggiring bola 

d. menyundul bola 

e. melempar bola 

f. gerak tipu dengan bola 

g. merampas atau merebut bola 

h. teknik-teknik khusus penjaga gawang.  



4 

 

Menurut Sarumpaet (1992: 24) menyatakan bahwa menggiring bola merupakan 

teknik dalam usaha memindahkan bola dari suatu daerah ke daerah lain pada saat 

pemainan. Sedangkan tujuan dari menggiring bola adalah: 

a. memindahkan permainan 

b. untuk melewati lawan 

c. untuk memancing lawan 

d. untuk memperlambat permainan 

 

Menurut Sajoto (1988: 56) seorang pemain sepakbola selain harus menguasai 

teknik dasar yang benar juga harus mempunyai kondisi fisik yang baik, komponen 

kondisi fisik yang sangat diperlukan meliputi: kekuatan, daya tahan, daya ledak, 

kecepatan, kelentukan, keseimbangan, koordinasi, kelincahan, ketepatan dan 

reaksi 

 

Jadi menggiring bola tidak hanya membawa bola menyusuri tanah dan lurus ke 

depan melainkan menghadapi lawan yang jaraknya cukup dekat dan rapat.Hal ini 

menuntut seorang pemain untuk memiliki kemampuan menggiring bola dengan 

baik. 

 

Untuk itu perlu didukung adanya unsur-unsur kondisi fisik yang baik pula seperti 

kekuatan, daya tahan, daya ledak, kecepatan, kelentukan, keseimbangan, 

koordinasi, kelincahan, ketepatan dan reaksi. Semua unsur tersebut merupakan 

daya penggerak bagi setiap aktivitas fisik. Daya ledak dan kelincahan disini 

memberikan kemampuan garak lebih cepat. Maka demikian, peneliti ingin 

mengetahui secara pasti adakah hubungan antara unsur daya ledak dan kelincahan 

dengan keterampilan menggiring bola.  
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1.2 Identifikasi masalah 

 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis sangat tertarik sehingga ingin meneliti 

mengenai “Hubungan antara daya ledak otot tungkai dan kelincahan dengan 

keterampilan menggiring bola”. 

Adapun alasan yang mendasari penulis memilih judul tersebut adalah: 

1. Penguasaan teknik dasar bermain sepakbola merupakan modal utama untuk 

dapat bermain sepakbola. 

2. Teknik menggiring bola merupakan teknik dasar yang selalu digunakan 

dalam permainan sepakbola. 

3. Komponen kondisi fisik yang sangat mendukung dan menentukan dalam 

pencapaian kecepatan menggiring bola adalah kekuatan otot tungkai dan 

kelincahan. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

 

Sesuai dengan alasan pemilihan judul bahwa untuk mendapatkan hasil menggiring 

bola dengan keterampilan yang baik dibutuhkan unsur kondisi fisik yang terdiri 

dari daya tahan, kekuatan, kelentukan, kelincahan keseimbangan, koordinasi, dan 

sebagainya. Diantara kondisi fisik yang dipilih dari beberapa unsur dan hubungan 

dengan kecepatan menggiring bola adalah daya ledak dan kelincahan, sehingga 

disini muncul permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu:  

 

1. Adakah hubungan yang signifikan antara daya ledak otot tungkai dengan  

keterampilan menggiring bola? 
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2. Adakah hubungan yang signifikan antara kelincahan dengan keterampilan      

menggiring bola? 

3. Adakah hubungan yang signifikan antara daya ledak otot tungkai dan  

kelincahan dengan keterampilan menggiring bola?  

 

1.4 Batasan Masalah 

 

Dari banyaknya masalah yang muncul, maka perlu diadakan pembatasan masalah, 

agar penelitian ini lebih mendalam pengkajiannya. Berdasarkan identifikasi 

masalah yang telah diuraikan di atas, untuk memudahkan penelitian perlu 

pembatasan yang berdasarkan tujuan dari penelitian ini, adapun pembatasan 

masalah tersebut adalah hanya ingin mengetahui seberapa besar hubungan antara 

daya ledak otot tungkai dan kelincahan terhadap keterampilan menggiring bola 

dalam sepakbola di SSB Roworejo. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui seberapa besar hubungan antara daya ledak otot tungkai dengan    

keterampilan menggiring bola. 

2. Mengetahui seberapa besar hubungan antara kelincahan dengan keterampilan 

menggiring bola. 

3. Mengetahui seberapa besar hubungan antara daya ledak otot tungkai dan 

kelincahan dengan keterampilan menggiring bola.  
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1.6 Manfaat Penelitian 

 

Dengan penelitian ini penulis berharap antara lain : 

 

1. Bagi Pemain 

Meningkatkan pengetahuan pemain dalam meningkatkan keterampilan 

menggiring bola. 

 

2. Bagi Pelatih  

    Sebagai salah satu metode dalam melatih pemain khususnya dalam hal    

keterampilan menggiring bola. 

 

3. Bagi Tim Sepakbola   

a) meningkatkan keterampilan menggiring bola dalam permainan sepakbola  

pada tim SSB Roworejo 

b) Untuk memberikan informasi dan memperkaya pengetahuan tentang 

hubungan kekuatan otot tungkai dan kelincahan dengan keterampilan 

menggiring bola dalam permainan sepakbola pada tim SSB Roworejo. 

 

4. Bagi Peneliti  

Peneliti dapat mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kecepatan menggiring bola dalam permainan sepakbola. Dan 

juga memberikan pengalaman berharga untuk pembelajaran dalam permainan 

sepakbola. 
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5. Bagi Progam Studi  

Sebagai informasi dan pengembangan ilmu bagi pihak yang ingin 

melaksanakan penelitian. 


