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ABSTRAK

SEPAKBOLA PADA SISWA PUTRI SMK 2 MEI
BANDAR LAMPUNG TAHUN

AJARAN 2016-2017

Oleh

RINA BALYO

Masalah dalam penelitian ini adalah kurang lincah dalam gerakan
menggiring bola dan masih banyak siswa yang lamban dalam melakukan
gerakan menggiring bola.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
besarnya hubungan antara kelincahan dan kelentukan terhadap hasil
menggiring dalam permainan sepakbola pada siswa putri  SMK 2 Mei
Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017. Metode yang digunakan
dalam pelaksanaan penelitian ini adalah korelasional. Populasi yang
digunakan sebanyak 30 siswa. Data dikumpulkan dengan teknik tes dan
pengukuran serta teknik analisis data menggunakan korelasi product
moment.Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Kelincahan memiliki
koefisien korelasi dibuktikan dengan = 0,514>0,361 dengan
hasil menggiring bola dalam permainan sepakbola 2)Kelentukan memiliki
koefisien korelasi dibuktikan dengan = 0,390>0,361 dengan
hasil menggiring dalam permainan sepakbola, 3)Kelincahan dan
kelentukan memiliki koefisien korelas dibuktikan dengan =
0,566>0,361 hasil menggiring dalam permainan sepakbola.

Kata Kunci : Kelincahan, Kelentukan dan Menggiring Bola
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya untuk hidup  sehat, kuat, terampil dan bermoral salah satunya dapat di

tempuh melalui proses pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan

bagian dari sistem pendidikan secara menyeluruh, yang mengutamakan

aktivitas jasmani dan pembinaan hidup sehat untuk pertumbuhan dan

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

seimbang.  Pendidikan jasmani memberi kesempatan kepada seseorang untuk

terlibat langsung dalam aneka pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani,

bermain, dan berolahraga yang dilakukan secara sistematis, terarah dan

terencana. Konsep pendidikan jasmani tidak terlepas dari olahraga karena

olahraga merupakan bagian terpenting dalam memberikan sumbangan bagi

pertumbuhan dan perkembangan manusia seutuhnya.

Olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha

yang dapat mendorong, mengembangkan dan membina potensi-potensi

jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perseorangan atau anggota

masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan atau pertandingan dengan

kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan dan

prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya
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yang berkualitas berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Gerak dalam tubuh manusia dapat dijadikan sebagai modal dalam

menentukan prestasi ketika seseorang mampu menggunakan sistem gerak

tubuhnya secara optimal dan tentunya diikuti dengan pelatihan yang mampu

mendukung tercapainya prestasi. Gerak adalah salah satu aktivitas jasmani

manusia dalam menjaga kesahatan fisik agar tetap sehat. Gerak yang

merupakan kegiatan jasmani manusia, yang eksistensinya sangat berfaedah

bagi kesehatan manusia. Selain itu, gerak juga merupakan salah satu ciri khas

manusia dalam gelora hidup seseorang. Didalam kurikulum pendidikan

jasmani pada sekolah menengah kejuruan (SMK) terdapat beberapa materi

yang harus dipelajari oleh siswa  antara lain; Senam, Atletik, Bolavoli,

Basket dan Sepakbola.

Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang dalam permainannya

menggunakan bola. Bola umumnya terbuat dari bahan kulit dan dimainkan

oleh dua tim, yang masing-masing tim terdiri dari sebelas pemain inti dan

beberapa pemain cadangan yang bertujuan untuk memasukan  bola sebanyak-

banyaknya ke gawang lawan dan mempertahankan daerah dari serangan

lawan sebagai salah satu dari tujuan permainan Sepakbola. Permainan

Sepakbola dimainkan dalam lapangan terbuka yang berbentuk persegi

panjang, diatas rumput alami atau rumput sintetik. Sepakbola dapat dikatakan

sebagai salah satu hiburan atau kompetisi yang populer ditingkat daerah,

nasional dan internasional. Sepak bola juga merupakan salah satu cabang

olahraga yang tercantum dalam kurikulum pada jenjang pendidikan SD,

SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.
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Permainan sepakbola membutuhkan kerja sama tim, hal ini merupakan

kebutuhan permainan yang harus dipenuhi oleh setiap tim yang

menginginkan kemenangan, dalam permainan sepakbola, kemenangan

merupakan tujuan akhir dari permainan tersebut, sehingga kerja sama pemain

dalam tim sangat dibutuhkan demi meraih kemenangan. Hal ini tentunya

tidak dapat diraih secara perseorangan dalam permainan tim, disamping itu

setiap individu atau  pemain harus memiliki teknik dasar dan kondisi fisik

yang baik karena kondisi fisik seorang pemain menjadi objek utama yang

harus ditingkatkan, serta dijaga untuk  menghasilkan pemain yang

professional, dengan demikian, seorang pemain sepakbola harus memiliki

kondisi fisik yang baik untuk memenangkan suatu pertandingan. Kondisi fisik

yang baik dan sehat merupakan  salah satu syarat yang sangat diperlukan

dalam usaha peningkatan prestasi seorang atlet, bahkan sebagai landasan titik

tolak suatu untuk mencapai prestasi yang maksimal.

Menurut Sajoto (1999: 8-9), kondisi fisik adalah satu kesatuan utuh dari

komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, baik

peningkatan maupun pemeliharaannya. Artinya, bahwa didalam usaha

peningkatan kondisi fisik maka seluruh komponen tersebut harus

dikembangkan, dalam proses latihan, unsur kondisi fisik  merupakan hal

yang sangat vital untuk dilatih, disamping latihan teknik, taktik, mental dan

kematangan bertanding. Lebih lanjut, Suharno HP (1985:.24), menyatakan

bahwa pembinaan fisik, teknik, taktik, mental dan kematangan bertanding

merupakan sasaran latihan secara keseluruhan, dimana aspek yang satu tidak

dapat ditinggalkan dalam program latihan yang berkesinambungan sepanjang
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tahun. Teknik dasar dalam permainan sepakbola terdiri dari dua macam yaitu:

teknik dengan bola dan tanpa bola. Teknik dasar bermain sepakbola yang

harus dikuasai meliputi; menendang bola, menghentikan bola, mengontrol

bola, gerak tipu, tackling, menggiring bola, lemparan kedalam dan teknik

menjaga gawang. Menggiring bola dilakukan dengan cara membawa bola

dengan kaki yang bertujuan untuk melewati lawan, selain itu menggiring juga

berguna untuk  mencari kesempatan memberi umpan kepada kawan serta

untuk menahan bola tetap dalam posisi penguasaan. Menggiring memerlukan

ketrampilan yang baik dan dukungan dari unsur-unsur kondisi fisik yang baik

pula seperti kelincahan dan kelentukan yang dapat memberikan kemampuan

gerak lebih cepat.

Kelincahan yang dilakukan oleh atlet atau pemain sepakbola saat berlatih

maupun bertanding tergantung pada kemampuan mengkoordinasikan sistem

gerak tubuh dan respon terhadap situasi atau kondisi yang dihadapi.

Kelincahan ditentukan oleh faktor kecepatan bereaksi, kemampuan untuk

menguasai situasi dan kemampuan mengendalikan gerakan secara tiba-tiba.

Kelentukan pada sepakbola digunakan untuk menentukan sikap badan saat

melakukan gerakan menggiring bola dan dapat mempengaruhi maksimal atau

tidaknya saat menguasai bola. Sehingga, dengan memaksimalkan gerakan

tubuh pada saat melakukan gerakan menggiring bola dengan posisi badan

dicondongkan kedepan maka akan menghasilkan gaya menggiring bola yang

baik secara maksimal.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis  pada siswa putri

SMK 2 Mei Bandar Lampung, penulis melakukan game dengan rekannya

sendiri, ternyata masih ada beberapa gerakan yang kurang maksimal.
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Sebagai contoh pada saat melakukan gerakan menggiring, sebagian siswa

masih belum memiliki gerakan yang maksimal, baik bergerak kearah kanan

dan kiri untuk  menghindari  lawannya dan juga lambat untuk  memindahkan

bola dari kaki kanan ke kaki kiri sehingga bola mudah terlepas. Penguasaan

bola dalam melakukan gaya menggiring masih belum lincah. Saat melakukan

gaya menggiring, pandangan mereka tidak terpusat dan hanya tertuju pada

bola serta kurangnya keterampilan dalam melewati lawan. Hal itu terlihat

pada saat dilapangan, sebagian siswa  mengalami kesulitan dalam melewati

lawan yang mana disebabkan karena kurangnya  kelincahan  dan kelentukan

yang dimiliki. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti

tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang, “Hubungan Antara

Kelincahan dan Kelentukan terhadap Hasil Menggiring bola dalam

Permainan Sepakbola pada Siswa Putri  SMK 2 Mei Bandar Lampung.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis telah mengidentifikasikan

permasalahan yang akan diteliti yakni sebagai berikut:

1. Sebagian siswa kurang lincah dalam melakukan gerak ke arah kanan dan

kiri untuk menghindari lawan saat dihadang.

2. Pada saat melakukan gerakan menggiring, sebagian siswa belum

memaksimalkan gerakan  tubuh untuk memindahkan bola dari kaki

kanan ke kaki kiri.

3. Beberapa siswa mengalami kesulitan dalam melewati lawan saat

melakukan gerakan menggiring.

4. Sebagian siswa mengalami kesulitan dalam melewati lawan.
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5. Pada saat melakukan gerakan menggiring bola, sebagian siswa

kurang mampu menipu lawan dengan cepat.

C. Batasan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah yang dibahas, maka perlu

diadakan pembatasan masalah agar penelitian ini lebih berfokus dalam

pengkajiannya. Adapun pembatasan masalah yaitu:

a. Hubungan kelincahan dengan hasil menggiring bola dalam permainan

sepakbola pada siswa putri SMK 2 Mei Bandar Lampung Tahun Ajaran

2016/2017.

b. Hubungan kelentukan dengan hasil menggiring bola dalam permainan

sepakbola pada siswa putri SMK 2 Mei Bandar Lampung Tahun Ajaran

2016/2017.

c. Hubungan antara kelincahan dan kelentukan terhadap hasil menggiring

bola dalam permainan sepakbola pada siswa Putri SMK 2 Mei Bandar

Lampung Tahun Ajaran 2016/2017.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang

dikemukakan, maka dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada hubungan anatara  kelincahan dengan hasil menggiring bola

dalam permainan sepakbola pada siswa putri SMK 2 Mei Bandar Lampung

Tahun Ajaran 2016/2017?
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2. Apakah ada hubungan anatara  kelentukan dengan hasil menggiring bola

dalam permainan sepakbola pada siswa putri SMK 2 Mei Bandar

Lampung Tahun Ajaran 2016/2017?

3. Apakah ada hubungan anatara kelincahan dan kelentukan dengan hasil

menggiring bola dalam permainan sepakbola pada siswa putri SMK 2

Mei Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini

adalah untuk  mengetahui:

a. Untuk mengetahui hubungan antara kelincahan dengan hasil menggiring

bola dalam permainan sepakbola pada siswi SMK 2 Mei Bandar

Lampung Tahun Ajaran 2016/2017.

b. Untuk mengetahui hubungan antara kelentukan dengan hasil menggiring

bola dalam permainan sepakbola pada siswi SMK 2 Mei Bandar

Lampung Tahun Ajaran 2016/2017.

c. Untuk mengetahui hubungan antara kelinacahan dan  kelentukan

terhadap  hasil menggiring bola dalam permainan sepakbola pada siswi

SMK 2 Mei Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi tentang Hubungan antara

Kelincahan dan kelentukan terhadap  Hasil Menggiring bola dalam Permainan

Sepakbola Pada Siswa SMK 2 Mei Bandar Lampung.
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Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi Penulis

Peneliti dapat mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk

meningkatkan keterampilan gerak dasar sepakbola siswa dan juga

memberikan pengalaman berharga untuk pembelajaran Pendidikan

Jasmani di masa yang akan datang.

2. Bagi Siswa

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi Sepakbola, agar lebih

mengetahui berbagai hubungan kelincahan dan kelentukan terhadap

keterampilan menggiring  bola yang dapat menunjang penampilan pada saat

melakukan gerak teknik dasar sepakbola.

3. Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam upaya pengkajian

dalam pengembangan ilmu keolahragaan, khususnya untuk sepakbola

dalam tes hasil menggiring  bola. Selain itu juga, hasil penelitian ini dapat

memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan program studi

pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi.

4. Untuk Pelatih atau Guru

Dapat digunakan sebagai salah satu pedoman untuk mengetahui dan

menyusun program latihan, sehingga waktu latihan akan lebih efektif dan

efisien agar mencapai prestasi yang lebih baik.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakekat Permainan Sepakbola.

Sepakbola adalah permainan beregu, yang tiap regunya terdiri dari sebelas orang

pemain salah satunya adalah penjaga gawang. Permainan ini seluruhnya

menggunakan kaki, kecuali penjaga gawang boleh menggunakan tangan didaerah

hukumnya (Sucipto, 2000: l7). Permainan sepakbola merupakan permainan

kelompok yang melibatkan banyak unsur seperti fisik, teknik, taktik dan mental.

Sepakbola adalah permainan yang dimainkan dengan cara menendang bola yang

diperebutkan oleh para pemain dari dua tim dengan maksud memasukan bola ke

gawang lawan dan mempertahankan gawang sendiri dari serangan lawan.

Permainan sepakbola dimainkan dalam dua babak dengan durasi waktu pada

setiap babak adalah 45 menit dan15 menit untuk waktu istirahat.

Pada pertandingan final, apabila terjadi nilai yang sama, maka untuk menentukan

kemenangan diberikan babak tambahan waktu selama 2 x 15 menit tanpa waktu

istirahat. Jika dalam waktu tambahan 2 x 15 menit nilai masih sama, maka akan

dilanjutkan dengan tendangan pinalti untuk menentukan kemenangan diantara

kedua tim tersebut. (Sucipto, 2000: 7), tujuan dari olahraga sepakbola adalah

memasukan bola ke gawang lawan sebanyak mungkin dan berusaha menjaga

gawangnya sendiri dari serangan lawan.
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Dengan demikian, sepakbola adalah permainan beregu yang dimainkan oleh dua

tim dan kedua tim tersebut saling bertanding, yang melibatkan unsur fisik, teknik,

taktik dan mental. Permainan ini dilakukan dengan cara menendang bola yang

diperebutkan oleh pemain dari kedua tim dengan tujuan untuk memasukkan bola

ke gawang lawan sebanyak mungkin dan mempertahankan timnya dari serangan

lawan dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang telah ditentukan.

Lapangan pertandingan sepakbola pada umnya dimainkan dilapangan yang

berumput alami atau bisa terbuat dari rumput sintetik dengan ukuran lapangan

sebagai berikut:

Gambar 1.Lapangan Sepakbola
Sumber: Sucipto, dkk. 2000.

Permainan sepakbola dilengkapi dengan sarana dan prasarana olahraga. Sarana

atau facilities adalah sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam

pelaksanaan kegiatan olahraga, sedangkan prasarana adalah sesuatu yang

melengkapi kebutuhan misalnya: gawang, tiang gawang,  bendera dan tanda batas.
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1. Tanda Batasan.

Tanda batasan diberi garis dengan kapur yang besarnya 12 cm. Garis yang

panjang disebut garis samping, sedangkan yang lebar dinamakan garis gawang.

2. Gawang

Gawang ditempatkan ditengah-tengah garis gawang dan terdiri dari 2 tiang yang

saling bersebelahan dengan jarak 7,32 m dan diatas diberi palang dengan tinggi

tiang gawang 2,44 m serta tebal dan lebar tiang tidak lebih dari 12 cm yang

berbentuk bulat dengan jaring yang terpasang dibelakang gawang dengan

maksud menahan bola dari tendangan lawan.

3. Daerah  gawang.

Daerah gawang berbentuk persegi panjang yang dibatasi oleh 2 garis yang

panjangnya 5,5 m dengan posisi tegak lurus pada tiang gawang dan berjarak 5,5

m dari setiap tiang gawang serta kedua  ujung garis dihubungkan dengan garis

yang sejajar dengan garis gawang yang panjangnya 18,3 m.

4. Daerah tendangan hukuman

Daerah tendangan hukuman (penalty area) berbentuk persegi panjang yang

dibatasi oleh 2 garis tegak lurus pada garis gawang dengan panjang 16,5 m yang

berjarak 16,5 m dari setiap tiang gawang. Didalam daerah tendangan penalty

dibuat tanda yang jelas, titik tendangan penalty berjarak 11 m lurus kedepan titik

tengah gawang.

5. Daerah sudut (coner area)

Daerah ini terletak pada sisi sudut lapangan, yang berbentuk seperempat

lingkaran dengan jari-jari 1m dengan bendera sebagai tanda pusat lingkaran

sudut dan tinggi bendera sudut adalah 1,5 m.
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6. Lingkaran tengah

Lingkaran tengah berdiameter 9,15 m. Saat permainan sepakbola dimulai,

pemain dari kedua tim mengambil posisi masing-masing. Selanjutnya, tim

memegang bolah dapat memasuki lingkaran tengah untuk membagi bola sebagai

tanda dimulainya sepakbola.

7. Bola

Bola harus berbentuk bulat dan kulit luarnya terbuat dari bahan lain yang lazim

digunakan. Lingkaran bola tidak lebih dari 71 cm dan tidak kurang dari 68 cm.

Sedangkan berat bola permulaan tidak boleh lebih dari 453 gr dan tidak lebih

kurang dari 396 gr.

8. Perlengkapan pemain.

Pemain sepakbola memilki perlengkapan kaos tim dan celana pendek yang

dilengkapi dengan nomor punggung,sedangkan perlengkapan lain seperti  sepatu

bola, kaos kaki dan pelindung tulang(skin decker). Khusus penjaga gawang harus

memiliki  kaos tim yang berbeda dengan pemain timnya.

B. Teknik Dasar Permainan Sepakbola

Teknik dasar merupakan salah satu fondasi bagi seseorang pemain untuk dapat

bermain sepakbola. Menurut A. Sarumpaet (1992: 17) bahwa teknik dasar adalah

semua kegiatan yang mendasari sehingga dengan modal sedemikian itu sudah

dapat bermain sepakbola. Untuk meningkatkan mutu permainan kearah yang lebih

baik dalam berprestasi, maka teknik dasar permainan sepakbola merupakan

persyaratan yang mutlak. Dengan demikian seorang pemain sepakbola yang tidak

menguasai teknik dasar dan keterampilan bermain sepakbola tidak mungkin

menjadi pemain yang baik dan terkemuka. Semua pemain sepakbola harus
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menguasai teknik dasar dan keterampilan bermain sepakbola karena hal itu akan

menentukan skill seorang pemain dalam pertandingan sepakbola.

Oleh karena itu tanpa menguasai dasar-dasar teknik dan keterampilan sepakbola

dengan maksimal, selanjutnya pemain tidak akan mampu menguasai prinsip-

prinsip permainan sepakbola, serta tidak dapat melakukan pola-pola permainan

atau pengembangan taktik modern dan juga tidak akan mampu dalam membaca

taktik permainan. Menurut Sukatamsi (1984: 34) bahwa teknik dasar bermain

sepakbola terdiri dariteknik tanpa bola, diantaranya adalah; lari,melompat,gerak

tipudan gerakan khusus penjaga gawang. Sedangkan, teknik dengan bola

meliputi;menendang, menyundul,menggiring dan menghentikan bola.

a. Menghentikan Bola

Menghentikan bola merupakan salah satu teknik dasar dalam permainan

sepakbola yang penggunaannya bersamaan dengan teknik menendang bola.

b. Menendang Bola

Menendang bola merupakan teknik dasar bermain sepakbola yang paling banyak

digunakan dalam permainan sepakbola, maka teknik dasar menendang bola

merupakan sebagai dasar dalam permainan sepakbola. Seorang pemain sepakbola

yang tidak mengusai teknik menendang bola dengan sempurna tidak mungkin

menjadi pemain yang professional, (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 mencetak  gol

kegawang lawan.
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c. Menyundul Bola

Menyundul bola adalah meneruskan bola dengan mempergunakan dahi yaitu

daerah kepala di atas kening di bawah rambut. Ini sesuai dengan yang dikatakan

oleh (Sucipto,dkk,2000: 32) bahwa menyundul adalah memainkan bola dengan

kepala.

C. Menggiring Bola

Menggiring bola merupakan salah satu teknik dasar yang cukup memiliki peranan

penting dalam permainan sepakbola, tidak heran jika para pengamat sepakbola

mengatakan bahwa mahirnya seorang pemain dapat dilihat dari bagaimana cara

seorang pemain tersebut menggiring bola. Untuk meningkatkan keterampilan

menggiring bola seperti: kekuatan, kecepatan, kelentukan, kelincahan dan

sebaginya perlu dilatih untuk mendapatkan hasil yang maksimal.Ada tiga unsur

kondisi fisik yang cukup besar peranannya dalam menggiringbola, yaitu;

kecepatan, kelentukan dan kelincahan, yang menurut (Bompa, Tudor O, 1983:

249) dikatakan sebagai komponen biomotor. Kelentukan hubungannya dengan

bagaimana keluwesan seorang pemain mengolah bola dengan kakinya dan

bagaimana keluwesan dalam melalui rintangan, serta kelincahan hubungannya

dengan kecepatan mengubah arah untuk menghindari rintangan. Hal itu dikatakan

oleh (Hughes Charles 1980: 235) menggiring bola adalah kemampuan seseorang

pemain penyerang dan menguasai bola untuk melewati lawan.

Teori ini didukung oleh (Soedjono 1985: 143) menggiring bola adalah membawa

bola dengan kaki untuk melewati lawannya.
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Dari batasan yang diberikan oleh para ahli di atas tidak menunjukkan adanya

perbedaan pengertian, sehingga dapat diambil suatu pengertian bahwa dribbling

atau menggiring bola adalah suatu kemampuan menguasai bola dengan kaki oleh

pemain, sambil lari untuk melewati lawan atau membuka daerah pertahanan

lawan.

Kegunaan kemampuan menggiring bola sangat besar dalam membantu

penyerangan untuk menembus pertahanan lawan. Menggiring juga berguna untuk

mengontrol bola dan menguasainya sampai seorang rekan satu tim bebas dan

memberikannya dalam posisi yang lebih baik.

Sedang menurut (Kosasih 1985: 56), tujuan menggiring bola

adalah:

a. Melewati lawan

b. Menerobos benteng pertahanan lawan.

c. Mempermudah rekan kesebelasan atau diri sendiri untuk membuat serangan

atau mengukur strategi

d. Menguasai permainan.

Berorientasi dari tujuan menggiring bola, maka dapat dibedakan beberapa cara

menggiring bola diantaranya:

a. Menggiring bola dengan kura-kura kaki bagian dalam

b. Menggiring bola dengan kura-kura kaki bagian luar

c. Menggiring bola dengan kura-kura kaki bagian atas atau punggung kaki.

Dari ketiga cara menggiring bola tersebut, penulis memilih menggiring bola

menggunakan kura-kura bagian dalam dan kura-kura kaki bagian luar dalam
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penelitian. Hal ini dikarenakan untuk melakukan teknik menggiring bola berputar

ke arah kiri digunakan kura-kura kaki kanan sebelah dalam.

Sedangkan untuk melakukan teknik menggiring ke arah kanan digunakan kura-

kura kaki kanan sebelah luar (Sukatamsi 1988:hal 161).

Adapun cara menggiring bola menurut (Sukatamsi 1988: hal 159) dengan

menggunakan kura-kura kaki bagian dalam adalah sebagai berikut:

1) Posisi kaki menggiring bola sama dengan posisi kaki dalam menendang bola

dengan kura-kura kaki sebelah kanan.

2) Kaki yang digunakan untuk menggiring bola tidak diayunkan seperti teknik

menendang, tetapi tiap 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.

3) Pada saat menggiring bola lutut kedua kaki harus selalu sedikit ditekuk, dan

pada waktu kaki menyentuh bola, mata melihat bola, selanjutnya melihat

situasi lapangan. Menggunakan kura-kura kaki bagian dalam, berarti

posisi dari bola selalu berada dalam penguasaan pemain.

Hal ini akan menyebabkan lawan menemui kesukaran untuk merampas bola. Selain

itu pemain yang menggiring bola tersebut dengan mudah merubah arah andaikan

pemain lawan berusaha merebut bola. Jadi hal seperti ini dapat diartikan jika pemain

yang menggiring bola selalu diikuti atau bola selalu berada diantara kedua kaki

dengan lain perkataan bola selalu dapat dilindungi, disamping itu kalau menggiring

bola menggunakan kura-kura kaki bagian dalam pemain dapat merubah-rubah

sewaktu menggiring bola.
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Gambar 2.Menggring bola dengan kura-kura bagian dalam
Sumber: (A. Sarumpaet,1992: 25)

Perkenaan bola pada teknik menggiring bola dengan kura-kura kaki bagian

dalam (Sukatamsi 1988: 159).Sedang menggiring bola dengan kura-kura

kaki bagian luar menurut Sukatamsi (1988: 161) adalah :

a. Posisi kaki menggiring bola sama dengan posisi kaki dalam 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 selalu

dekat dengan kaki.

c. Pada saat menggiring bola lutut kedua kaki harus selalu sedikit ditekuk,

dan pada waktu kaki menyentuh bola, mata melihat bola, selanjutnya

melihat situasi lapangan

Menggiring bola dengan menggunakan kura-kura kaki bagian luar memberi

kesempatan pada pemain untuk merubah-rubah arah serta dapat

menghindari lawan yang berusaha merampas bola.Merubah arah dan

membelok ke kiri maupun ke kanan. Hal ini dilakukan untuk

menghindarkan bola dari lawan karena dengan carademikian tubuh pemain
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yang sedang menggiring bola dapat menutup atau membatasi lawan dengan

bola (A.Sarumpaet, 1992. 25).

Gambar 3: Menggiring bola dengan menggunakan kura-kura bagian luar.
Sumber: (A.Sarumpaet, 1992: 25).

Perkenaan bola pada teknik menggiring bola dengan kura-kura kaki bagian

luar (Sukatamsi, 1988: 162). Menggiring bola atau dribbling tidak hanya

dilatih dengan satu kaki saja, melainkan dengan kedua kaki yakni kiri dan

kanan. Hal itu dilakukan sepanjang latihan dan terus menerus untuk

meningkatkan kemampuan penguasaan bola yang baik secara bergantian,

yang akan memberikan tambahan keseimbangan antara kaki kiri dan kanan.

Dalam pelaksanaan menggiring bola secara zig-zag untuk melewati lawan,

dapat dilakukan dengan menggunakan kedua kaki secara bergantian, baik

kaki kiri atau kaki kanan.

Teknik dribble bola yang ketiga adalah menggiring bola menggunakan

punggung kaki.
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Gambar 4: Menggiringbola menggunakan  punggung kaki
Sumber: (A.Sarumpaet, 1992: 25).

Perkenaan bola pada teknik menggiring bola dengan punggung kaki dan

menggiring bola dengan kura-kura kaki bagian luar (Sukatamsi 1988: 159 &

161) adalah:

1. Posisi kaki menggiring bola sama dengan posisi menendang dengan

punggung kaki.

2. Kaki yang digunakan untuk menggiring bola, hanya mendorong bola

terlebih dahulu lalu ditarik ke belakang dan diayun ke depan.

3. Melangkah secara teratur dan kaki tetap menyentuh bola.

4. Bola yang bergulir harus dekat dengan kaki sehingga bola tetap dikuasai

5. Kedua lutut sedikit ditekuk agar mudah menguasai bola.

6. Pandangan tetap berfokus pada bola saat kaki menyentuh, kemudian lihat

situasi dengan kedua lengan menjaga keseimbangan di samping badan.

Adapun cara pelaksanaannya menurut (Sukatamsi 1988: 169) adalah sebagai

berikut:

1) Menggiring bola secara zig-zag dapat melewati tiang pancang dengan

menggunakan kaki kanan dan kiri secara bergantian. Bola didorong dengan

kura-kura kaki bagian dalam, sehingga saat melewati sisi kanan tiang

pancang harus menggunakan kura-kura kaki bagian dalam. Sedangkan pada



20

saat melewati sisi kiri tiang pancang dapat menggunakan kura-kura kaki kiri

bagian dalam.

2) Menggiring bola secara zig-zag saat melewati tiang pancang dengan

menggunakan kaki sebelah kanan dapat dilakukan dengan cara: pemain

harus melewati sisi kanan tiang pancang dengan menggunakan kura-kura

kaki bagian dalam dan saat melewati sebelah kiri tiang pancang, dapat

menggunakan kura-kura kaki bagian luar.

3) Menggiring bola secara zig-zag saat melewati tiang pancang dengan

manggunakan kaki sebelah kiri dapat dilakukan dengan cara: saat pemain

melewati sisi sebelah kanan tiang pancang digunakan kura-kura kaki bagian

luar dan saat melewati sisi kiri tiang pancang dapat menggunakan kaki

bagian dalam.

Menurut (A Sarumpaet, 1992: 24) untuk dapat menggiring bola dengan baik

diperlukan pemahaman mengenai prinsip-prinsip menggiring bola diantaranya

sebagai berikut:

1) Bola harus dikuasai sepenuhnya yang artinya tidak boleh dirampas lawan.

2) Dapat menggunakan seluruh bagian kaki sesuai dengan tujuan yang ingin

dicapai.

3) Dapat mengawasi situasi pemain pada saat menggiring bola.

Bola merupakan bagian yang penting dalam sebuah permainan. Setiap pemain

dalam tim berusaha untuk dapat menguasai bola, karena dengan menguasai

bola gol dapat tercipta. Setelah bola dikuasai, pemain dalam tim akan berusaha

supaya bola tidak mudah hilang atau direbut oleh tim lawan.
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Oleh karena itu, pemain dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menguasai

bola. Kecepatan dalam menggiring bola sangat dibutuhkan oleh para pemain

agar memasuki daerah lawan dan memasukkan bola ke gawan lawan sebagai

tujuan dari permainan tersebut, dari pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan

bahwa dalam melakukan  menggiring bola seorang pemain harus  memiliki

kemampuan dalam mengubah arah dan mampu menghindari lawan dengan

cepat serta harus mampu menggunakan seluruh bagian kakinya. Untuk dapat

melakukan semua itu, maka sangatlah membutuhkan unsur fisik berupa

kelincahan

D. Kelincahan

Kelincahan merupakan salah satu komponen fisik yang banyak

dipergunakan dalam olahraga. Kelincahan pada umumnya didefinisikan

sebagai kemampuan mengubah arah secara efektif dan cepat, sambil berlari

hampir dalam keadaan penuh. Kelincahan sebagai kemampuan untuk

mengubah arah dalam posisi di arena tertentu. Seseorang yang mampu

mengubah arah dari posisi ke posisi yang berbeda dalam kecepatan tinggi

dengan koordinasi gerak yang baik berarti kelincahannya cukup tinggi.(

Sajoto 1995: 90).

Sedangkan menurut Moeloek dan Arjadino Tjokro (1984 :8), kelincahan

adalah kemampuan mengubah secara cepat arah tubuh atau bagian tubuh

tanpa gangguan pada kelentukan, dari beberapa pendapat tersebut tentang

kelincahan dapat ditarik pengertian bahwa kelincahan adalah kemampuan
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seseorang untuk mengubah arah atau posisi tubuh secara cepat dan efektif di

arena tertentu tanpa kehilangan keseimbangan. Kelincahan biasanya dapat

dilihat dari kemampuan bergerak dengan cepat,mengubah arah dan posisi,

menghindari benturan antara pemain dan kemampuan berkelit dari pemain

di lapangan.

Kelincahan yang dilakukan oleh pemain sepakbola saat berlatih maupun

bertanding tergantung pula oleh kemampuan mengkoordinasikan sistem

gerak tubuh dengan respon terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi.

Kelincahan ditentukan oleh faktor kecepatan bereaksi, kemampuan untuk

menguasai situasi dan mampu mengendalikan gerakan secara tiba-tiba.

Adapun yang dimaksud dengan kelincahan adalah kemampuan untuk

bergerak mengubah arah dan posisi dengan cepat dan tepat sehingga

memberikan kemungkinan seseorang untuk melakukan gerakan ke arah

yang berlawanan dan mengatasi situasi yang dihadapi lebih cepat dan lebih

efisien. Kegunaan kelincahan sangat penting terutama olahraga bereguna

danmemerlukan ketangkasan, khususnya sepakbola.

E. Kelentukan (Flexibility).

Kelentukan merupakan kemampuan sendi otot untuk melakukan gerakan

dalam ruang gerak sendi. Menurut Sajoto (1995: 17) Daya lentur

(flexybility) adalah efektivitas seseorang dalam penyesuaian diri untuk

segala aktivitas dengan penguluran tubuh yang luas. Lebih lanjut dijelaskan,

orang yang fleksibel adalah seorang yang mempunyai ruang gerak yang
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luas dalam sendi-sendinya dan yang mempunyai otot-otot yang

elastis,(Harsono 1988: 163). Faktor yang mempengaruhi fleksibilitas adalah

elastisitas otot. Orang yang elastisitas ototnya kaku maka akan terbatas

ruang gerak sendinya. Menurut (Harsono 1988 164) kelentukan

(fleksibilitas) dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk

menggerakkan tubuh dan bagian-bagian tubuh dalam satu ruang gerak yang

seluas mungkin, tanpa mengalami, menimbulkan cedera pada persendian

dan otot di sekitar persendian itu. Dalam cabang olahlaraga sepakbola

dimana dalam setiap gerakannya menggunakan aktivitas fisik atau

jasmani.Termasuk didalamnya adalah aspek biomotor yang meliputi

kekuatan, kecepatan, kelentukan dan komposisi tubuh yang harus dilatih

serta dikembangkan.

Kelentukan sangat diperlukan dalam semua cabang olahraga karena

kelentukan dapat mengoptimalkan semua gerak pada seorang atlit, salah

satunya cabang olahraga sepakbola yang seharusnya memiliki kelentukan

yang optimal agar dalam melakukan hal yang menyangkut dalam

peningkatan keterampilan menggiring bola bisa berjalan dengan baik.

Permainan sepakbola, kelentukan mutlak dibutuhkan untuk menunjang

keterampilan menggiring bola untuk melewati, mengecoh lawan sehingga

dapat mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Seperti halnya

prinsip dasar bermain sepakbola adalah memasukan gol sebanyak-

banyaknya ke gawang lawan. Kelentukan digunakan tidak hanya untuk

menggiring bola, dalam permainan sepakbola ada istilah gerakan tanpa bola.

Hal ini dimaksudkan untuk menyelinap kepertahanan lawan menggunakan
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gerakan-gerakan exsplosif tanpa menggiring bola untuk menciptakan

peluang memasukkan bola ke gawang lawan. Semua gerakan, teknik-teknik

dasar bermain sepakbola yang terdapat dalam permainan sepakbola tidak

lepas dari kelentukan, namun juga ditunjang dengan gerak fundamental

lainnya agar dapat bermain dengan baik.

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan sangat dibutuhkan guna mendukung kajian teoritis

yang dikemukakan. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini

yakni sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tirto Ponco Nugroho (2005) yang

berjudul “Hubungan Antara Kecepatan Dan Kelincahan Terhadap

Keterampilan Menggiring Bola Dalam Sepakbola Pada Siswa Lembaga

Pendidikan Sepakbola atlas Binatama Semarang”.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurriva Ardian Tanjung (2012) yang

berjudul “Hubungan Kelincahan Dan Keterampilan Juggling Dengan

Kemampuan Menggiring   Bola Siswa Peserta Ekstrakurikuler Sepakbola

SMA Islam 1 Gamping Sleman”.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nekolaus Setio Aji (2012) yang berjudul

“Hubungan Antara Kelincahan Dan Keseimbangan Terhadap

Keterampilan Menggiring Bola Pada Pemain Ukm Sepakbola Universitas

Lampung Tahun 2016.”



25

G. Kerangka Berpikir

Sepakbola adalah olahraga yang sangat populer di era mutahir ini. Orang

berbondong-bondong datang ke stadion untuk melihat tim favorit atau

pemain idolanya beraksi, meliak liuk ditengah lapangan rumput hijau. Ada

kepuasan tersendiri melihat sang idola berlari menggiring bola dengan

kelincahan dan keseimbangan yang luar biasa melewati lawan dan

menciptakan gol yang indah. Berdasarkan landasan teori yang telah

dikemukakan di atas dapat dirumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut:

1. Hubungan kelincahan terhadap hasil menggiring bola pada permainan

sepakbola. Kelincahan merupakan gerak dasar yang harus dimiliki oleh

pemain sepakbola, kelincahan diperluakan untuk menggiring bola, kontrol,

heading, manufer cepat, dan merubah arah gerakan dengan sigap dan cepat.

Jika pemain sepakbola memiliki kelincahan yang baik maka akan nampak

manufer menggiring bolanya pun akan lebih baik.

2. Hubungan kelentukan  terhadap Hasil  menggiring bola pada permainan

sepakbola.Dalam permainan sepakbola kelentukan mutlak dibutuhkan

untuk menunjang hasil menggiring bola  untuk melewati, mengecoh

lawan sehingga dapat mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang

lawan.

Berdasarkan kajian teori yang telah dibahas maka dapat digambarkan

hubungan antara Kelincaham (X1) dan Kelentukan (X2) dengan Hasil

menggiring bola (Y), dapat dilihat dalam kerangka konseptual berikut:
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HASIL MENGGIRING

BOLA

Gambar 5: Peta konsep kerangka pikir
Sumber: (Sugiyono, 2010).

H. Hipotesis

Pada umumnya hipotesis memiliki faedah dalam sebuah penelitian sebagai

pegangan dalam penelitian ini, maka perlu menentukan suatu penafsiran

sebelumnya tentang hipotesis yang akan dibuktikan kebenaran. Hipotesis

adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih perlu

dibuktikan kebenarannya, jika hipotesis telah dibuktikan kebenarannya

namanya bukan lagi hipotesis melainkan tessa. Hipotesis adalah jawaban

sementara suatu masalah penelitian oleh karena itu suatu hipotesis perlu di

uji guna mengetahui apakah hipotesis tersebut terdukung oleh data yang

menunjukan kebenarnnya atau tidak (Arikunto 1992: 62).

Jadi intinya hipotesis harus dibuktikan kebenarannya dengan cara penelitian.

Atas dasar kerangka berpikir, maka hipotesis penelitian ini dapat

dirumuskan sebagai berikut:

KELINCAHAN

K      KELENTUKAN



27

H0:  Tidak ada hubungan yang signifikan antara kelincahan dengan hasil

menggiring bola dalam permainan sepakbola pada siswa putri SMK 2

Mei Bandar Lampung tahun ajaran 2016-2017.

H1: Ada hubungan yang signifikan antara kelincahan dengan hasil

menggiring bola dalam permainan sepakbola pada siswa putri SMK 2

Mei Bandar Lampung tahun ajaran 2016-2017.

H0: Tidakadahubungan yang signifikan antara kelentukan dengan hasil

menggiring bola dalam permainan sepakbola pada siswa putri SMK 2

Mei Bandar Lampung tahun ajaran 2016-2017.

H2: Ada hubungan yang signifikan antara kelentukan dengan hasil

menggiring bola dalam permainan sepakbola pada siswa putri SMK 2

Mei Bandar Lampung tahun ajaran 2016-2017.

H0:  Tidak ada  hubungan yang signifikan antara kelincahan dan  kelentukan

terhadap hasil menggiring bola dalam permainan sepakbola pada

siswa putri SMK 2  Mei  Bandar Lampung tahun ajaran 2016-2017.

H3: Ada hubungan yang signifikan antara kelincahan  dan kelentukan

dengan hasil menggiring bola dalam permainan sepakbola pada siswi

SMK 2 Mei Bandar Lampung tahun ajaran 2016-2017.



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional. Penelitian korelasional

yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan

antara kedua atau beberapa variabel (Suharsimi Arikunto, 20010:247).

Metode yang digunakan adalah metode survei dengan teknik pengumpulan

data menggunakan tes dan pengukuran. Metode survei adalah penyelidikan

yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada

dan mencari kekurangan-kekurangan secara faktual (Suharsimi Arkunto,

2010:56).

Dianalisis menggunakan analisis korelasi product moment membahas

hubungan variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas. Sesuai

dengan judul penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar hubungan

antara kelincahan dan kelentukan terhadap hasil menggiring bola dalam

permainan sepakbola pada siswa putri SMK 2 Mei Bandar Lampung Tahun

Ajaran 2016-2017.
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1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti  untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,

2010:117).

Populasi dalam penelitian ini adalah  semua siswi SMK 2 Mei Bandar

Lampung  yang mengikuti  cabang olahraga sepakbola sebanyak 30

siswa putri.

2. Sampel

Dalam suatu proses penelitian, tidak perlu seluruh populasi diteliti, akan

tetapi dapat dilakukan terhadap sebagian dari jumlah populasi tersebut.

Menurut Arikunto (2010:174) sampel adalah sebagian atau wakil

populasi yang diteliti. Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik

diambil semua.

Sebaliknya jika subjeknya lebih dari 100 dapat diambil antara 10-15%

atau 20- 25%. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah siswa

putri SMK 2 Mei Bandar Lampung yang berjumlah 30 siswa.

Variabel penelitian merupakan himpunan beberapa gejala yang berfungsi

sama dalam suatu masalah. Menurut Suharsimi Arikunto 2002:99

variabel penelitian adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik

B. Populasi dan Sampel

C. Variabel Penelitian
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perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel,

yaitu : variabel bebas  dan variabel terikat.

1. Variabel bebas

Variabel bebas adalah variabel yang nilai-nilainya tidak tergantung

pada variabel lainnya yang berguna untuk meramalkan dan

menerangkan nilai variabel yang disimbolkan dengan  (X), adapun

variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kelincahan (X1) dan

kelentukan (X2).

2. Variabel terikat

Variabel terikat adalah variabel yang nilai-nilainya bergantung pada

variabel lainnya dan merupakan variabel yang diterangkan nilainya

dan dilambangkan dengan (Y). Dan variabel terikat dalam penelitian

ini adalah hasil menggiring bola.

Untuk menghindari terjadinya pengertian yang keliru tentang konsep

variabel yang terlibat dalam penelitian ini, maka variabel-variabel

tersebut perlu didefinisikan secara oprasional sebagai berikut :

a. Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk mengubah arah

dengan cepat. (Moeloek dan Arjadino Tjokro 1984 l8), kelincahan

adalah kemampuan mengubah cepat arah tubuh atau bagian tubuh

tanpa gangguan pada keseimbangan, yang dimaksud kelincahan dalam

penelitian ini adalah kelincahan seseorang dalam bermain sepakbola.

b. Kelentukan adalah luasnya gerakan suatu sendi. Sesungguhnya

kelentukan tergantung pada kelentukan otot-otot dan semua pengikat

D. Definisi Variabel
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sendi. “Menurut sistem peregangan bertambah luasnya gerakan

maupun kemampuan sendi berguna untuk meringankan beban yang

berat” (Sajoto, 1997: 6). Tes kelentukan tubuh yang akan dilakukan

bertujuan untuk mengukur kelentukan batang tubuh dan sendi panggul

dan hampir semua cabang olahraga. Kelentukan seseorang dapat

diketahui dengan tes Flexiometer dengan satuan cm.

c. Menurut Charles Hughes (1980 :235), menggiring bola adalah

kemampuan seseorang pemain penyerang menguasai bola untuk

melewati lawan, dikatakan pula oleh Soedjono (1985 : 143)

menggiring bola adalah membawa bola dengan kaki untuk melewati

lawan. Yang dimaksud hasil menggiring bola dalam penelitian ini

adalah kecakapan atau kemampuan siswi dalam menggiring bola.

Desain penelitian diperlukan dalam suatu penelitian karena desain

penelitian dapat menjadi pegangan yang lebih jelas dalam melakukan

penelitiannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Arikunto (1997: 44),

desain penelitian adalah “rencana atau rancangan yang dibuat oleh

peneliti sebagai ancar-ancar kegiatan yang akan dilaksanakan”. Terdapat

dua variabel dalam penelitian yaitu variabel terikat dan variabel bebas.

Pada penelitian ini variabel terikat yaitu  Hasil menggiring bola dalam

permainan sepakbola dan variabel bebas yaitu kelincahan dan

kelentukan.

E. Desain Penelitia
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Desain penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

Gambar 6: Desain penelitian ( Sugiyono, 2010)

Keterangan :
X1 = Kelincahan
X2 = Kelentukan
Y  = Hasil menggiring bola.

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 203) instrumen adalah alat atau fasilitas

yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya

lebih mudah dan hasilnya lebih baik, sehingga mudah diolah. Penelitian ini

menggunakan pendekatan one-shot-model yaitu pendekatan yang

menggunakan satu kali pengumpulan data.

1) Instrumen pengukuran kelincahan Illinois agility test.

2) Kelentukan pengukuran menggunakan Flexiometer.

3) Tes hasil menggiring bola mengggunakan soccer dribble  test.

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:265) dijelaskan bahwa metode

pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti dalam

mengumpulkan data penelitiannya. Lebih lanjut dikatakan oleh Suharsimi

X1

X2

Y

F. Instrumen Penelitian

G. Teknik Pengumpulan  Data
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Arikunto (2010:265) bahwa untuk memperoleh data yang diinginkan sesuai

dengan tujuan peneliti sebagai bagian dari langkah pengumpulan data

merupakan langkah yang sukar karena data yang salah akan menyebabkan

kesimpulan-kesimpulan yang ditarik akan salah pula.  Data yang perlu

dikumpulkan ini menggunakan metode survey dengan teknik tes,

pengambilan data dilakukan dengan pemberian tes dan pengukuran melalui

metode survey, yaitu peneliti mengamati secara langsung pelaksanaan tes

dan pengukuran di lapangan.

1. Kelincahan

Panjang dari lapangan ini 10 meter dan lebar (jarak antara start dan finish) 5

meter. 4 kon dapat digunakan sebagai tanda pada start, finish, dan pada dua

pos belokan dan jarak di antara masing-masing kun 3,3 meter sebagai tanda

rute di tengahnya.

Pelaksanaantes.Tes ini meminta atlet untuk lari secepat mungkin di rute

garis merah seperti ditunjukkan diagram di atas.

• Pemain pemanasan 10 menit

• Asisten menyusun lapangan sedetail pada diagram

• Pemain berbaring tertelungkup di lantai dan wajah tepat di garis start

• Asisten memberikan aba-aba “ya” dan menekan stopwatch

• Pemain bangun dan berlari mengelilingi lapangan sesuai dengan rute yang

telah ditunjukkan sampai pada garis finish.

• Asisten menekan stopwatch saat atlet berhasil mencapai finish dan

mencatat hasilnya.
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Gambar 7 : Illinois Agility Test (Tes Kelincahan)( Moeloek, 2005)

2. Kelentukan

Instrumen kelentukan diukur dengan menggunakanTes Flexiometer

a. Tujuannya yaitu untuk mengukur kelentukan batang tubuh dan sendi

panggul.

b. Alat dan fasilitas

1) Flexiometer

2) Alat tulis

3) Formulir tes

c. Pelaksanaan

Testi dengan posisi duduk mengahadap alat ukur dengan kedua kaki rapat

dan kedua ujung ibu jari rata dengan pinggir alat ukur. Tangan lurus dan

renggutkan badan kedepan atau mistar alat ukur perlahan-lahan sejauh

mungkin kedua tangan menelusuri alat ukur dan berhenti pada jangkauan

yang terjauh. Dilakukan pengulangan sebanyak 2 kali dan hasil yang terbaik

yang akan diambil.
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d. Penilaian

Hasil pesertates adalah hasil dari dua kali kesempatan, jauhnya jangkauan

dicatat dalam satuan cm. Data itulah yang dipergunakan untuk pengolahan

data.

Gambar 8 : Tes Kelentukan dengan Flexiometer (Ismaryati, 2006:102)

3. Hasil menggiring bola (dribble). Tes hasil menggiring bola mengggunakan

soccer drible test. Instrumen pengambilan data untuk tes hasil menggiring

bola:

1) Lapangan           5 ) tali panjang 20 meter

2) 6 buah scoon      6)  meteran

3) Stop watch 7) kapur

4) bola 8) formulir dan alat tulis
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Gambar 9. Lapangan tes menggiring bola.Nurhasan (2001: 14)

Pengambilan data untuk Tes hasil menggiring bola dengan bertujuan untuk

mengukur kemampuan menggiring bola .

Alat dan perlengkapan :

1) Lapangan 5) Tali panjang 20 meter

2) 10 buah pancang ukuran 2 meter 6) Meteran

3) Stop watch 7) Kapur

4) Bola 8) Formulir dan alat tulis

Pelaksanaan tes

1) Aba-aba “siap” testee berdiri dibelakang  garis strart dengan bola siap untuk

digiring.

2) Pada aba-aba “ya” testee mulai menggiring bola dengan membeliti setiap

pancang  secara urut.

3) Kalau terjadi kesalahan, maka harus diulang dimana kesalahan terjadi.

4) Diperkenankan menggiring bola dengan salah satu kaki atau dengan kedua

kaki bergantian.

5) Pada aba-aba “ya’ stop watch dihidupkan dan diamati pada saat testee atau

bolanya yang terakhir melewati garis finish
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6) Setiap testee diberi 2 kali kesempatan test dilakukan sebanyak 2 (dua) kali

ulangan, kemudian dicatat dan diurutkan sesuai urutan dicatat dan diurutkan

sesuai urutan yang dihasilkan waktu tercepat. Waktu yang tercepat diberi

skor tertinggi 5 dan terendah .

Penilaian Hasil tes:

diambil nilai tes yang tercepat dari 2 kali kesempatan menggiring bola, yang

dicatat sampai persepuluh detik.

Tabel 1. Skor Mengiring Bola

No Waktu t-skor Keterangan
1 10,1 75
2 10,6 74
3 11,1 73
4 11,6 72
5 12,1 71
6 12,6 70
7 13,1 69
8 13,6 68
9 14,1 67
10 14,6 66
11 15,1 65
12 15,6 64
13 16,1 63
14 16,6 62
15 17,1 61

(Sumber : Drs. Nurhasan (1986:3.16)

Tabel 2. Norma Penilaian Penelitian

Nama
Siswa

WaktuTempuh Skor Predikat

1-5 detik 5 Sangat cepat
6-10 detik 4 Cepat
11-15 detik 3 Cukup cepat
16-20 detik 2 Cukup
21-25 detik 1 Kurang cepat

(Sumber: Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, 1998 : 70).
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Menurut Arikunto (2010:168) validitas adalah suatu ukuran yang

menunjukkan tingkat-tingkat kesahihan suatu instrumen. Validitas tes

adalah suatu alat ukur yang dikatakan valid apabila dapat mengukur atau

apa yang sebenarnya diukur. Reliabilitas adalah sejauh mana hasil

pengukuran dapat menunjukkan hasil relatif sama dalam beberapa kali

pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama . Korelasi ganda

(multiple correlation) merupakan angka yang menunjukkan arah dan

kuatnya hubungan antara dua variabel independen secara bersama-sama

atau lebih dengan satu variabel dependen. Sebagai contoh penelitian yang

berjudul, Hubungan antara Kelincahan dan Kelentukan Terhadap Hasil

Menggiring dalam permainan sepakbola pada siswa putri SMK 2 Mei

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016-2017.

Rumus korelasi ganda dua variabel adalah sebagai berikut.

Keterangan :

R X1 X2Y = KoefisienKorelasiGandaantarvariabel X1 dan X2 secara
bersama-samadenganvariabel Y

rX1.Y = KoefisienKorelasi X1terhadap Y
r X2.Y = Koefisien Korelasi X2 terhadap Y
r X1 X2 = Koefisien Korelasi X1 terhadap X2

Jadi untuk dapat menghitung korelasi ganda, maka harus dihitung terlebih

dahulu korelasi sederhananya dulu melalui korelasi Product Moment dari

Pearson
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H. Uji  Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian
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Analisis data ditunjukkan untuk mengetahui jawaban akan pertanyaan -

pertanyaan dalam penelitian. Mengingat data yang ada adalah data yang

masih mentah dan memiliki satuan yang berbeda, maka perlu disamakan

satuan ukurannya sehingga lebih mudah dalam pengolahan data selanjutnya.

dengan demikian data mentah diubah menjadi data yang standart ( Zskor).

Teknik analisis data menggunakan teknik korelasi carl pearson dan korelasi

ganda.  Sehubungan penelitian ini adalah penelitian populasi, maka tidak

diperlukan uji prasyarat.

1. Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dapat

digunakan korelasi product moment dan korelasi ganda. Menurut Sudjana

(2005: 369) Koefisien korelasi antara variabel X1 dengan Y, dan   X2 dengan

Y dapat dicari dengan menggunakan rumus korelasi Carl Pearson:
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Keterangan :

iXr = Koefisien korelasi

n = Jumlah sampel
X = Skor variabel X
Y = Skor variabel Y

∑X     = Jumlah skor variabel X
∑Y    = Jumlah skor variabel Y
∑X2 = Jumlah kuadrat skor variabel X
∑Y2 = Jumlah kuadrat skor variabel Y

I. TeknikAnalisis Data
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dalam Sugiyono (2008:.226) Kuatnya hubungan antar variabel dinyatakan

dalam koefisien korelasi. Koefisien korelasi positif terbesar = 1 dan

koefisien korelasi negatif terbesar = -1, sedangkan yang terkecil adalah 0.

Bila hubungan antara dua variabel atau lebih itu mempunyai koefisien

korelasi = 1 atau -1, maka hubungan tersebut sempurna. Jika didapat r = -1

maka terdapat korelasi negatif sempurna, artinya setiap peningkatan pada

variabel tertentu maka terjadi penurunan pada variabel lainnya. Sebaliknya

jika didapat r = 1, maka diperoleh korelasi positif sempurna. Artinya ada

hubungan yang positif antara variabel, dan kuat atau tidaknya hubungan

ditunjukkan oleh besarnya nilai koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah

0 maka tidak terdapat hubungan.

Tabel 3. Interpretasi koefisien korelasi nilai r.

Interval Koefisien Korelasi
Interpretasi
Hubungan

0,80 - 1,00
0,60 - 0,79
0,40 - 0,59
0,20 - 0,39
0,00 - 0,19

Sangat kuat
Kuat

Cukup kuat
Rendah

Sangat rendah



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data, mengenai hubungan

Kelincahan dan kelentukan terhadap hasil menggiring bola dalam Permainan

Sepakbola pada Siswa Putri SMK 2 Mei Bandar Lampung yang telah

dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Ada hubungan kelincahan terhadap hasil menggiring bola dalam Permainan

Sepakbola pada SiswaPutri SMK 2 Mei Bandar Lampung.

2. Ada hubungan kelentukan terhadap hasil menggiring bola dalam Permainan

Sepakbola pada Siswa Putri  SMK 2 Mei Bandar Lampung.

3. Ada hubungan kelincahan dan kelentukan terhadap hasil menggiring bola

dalam Permainan Sepakbola pada Siswa Putri SMK 2 Mei Bandar Lampung

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran

yang ingin peneliti sampaikan, adapun saran yang diberikan peneliti adalah

sebagai berikut:
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1. Upaya mengajarkan dan meningkatkan prestasi sepakbola hendaknya dalam

mencari bakat dan memberikan latihan kondisi fisik yang menyesuaikan

struktur tubuh.

2. Pentingnya penelitian lebih lanjut dengan memperbanyak sampel yang lebih

besar dan variabel yang lebih luas, agar diperoleh gambaran secara

komperhensif dan mendalam.

3. Bagi guru penjaskes dan pelatih sepakbola, beban latihan untuk tiap unsur

kondisi fisik disesuaikan dengan nilai sumbangan tiap variabel kemampuan

hasil menggiring bola dalam permainan sepakbola.
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