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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pendidikan jasmani 

 
Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan total yang 

mencoba mencapai tujuan untuk mengembangkan kebugaran jasmani, mental, 

sosial, serta emosional bagi masyarakat, dengan wahana aktifitas jasmani 

(Sukintaka:2004). Pendidikan jasmani juga merupakan sarana untuk mencapai 

tujuan pendidikan yang objeknya mencakup usaha kearah tercapainya 

kesegaran jasmani. Oleh karena itu, pendidikan jasmani erat kaitannya dengan 

usaha-usaha pendidikan yang terencana dalam rangka membantu 

perkembangan dan kemampuan anak didik. 

 
Arma dan Agus (1994:5) mengemukakan bahwa pengertian pendidikan 

jasmani sebagai berikut : “pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan 

seseorang baik sebagai perorangan ataupun sebagai anggota masyarakat yang 

dilakukan secara sadar dan sistematik melalui kegiatan jasmani yang intensif 

dalam rangka memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan 

jasmani, pertumbuhan kecerdasan dan pembentukan watak”.    

 
Rusli Lutan (2000:1) mengemukakan bahwa pendidikan jasmani di sekolah 

merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan dan 
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mempunyai peranan yang penting dalam mencapai tujuan pendidikan.  Dalam 

pelaksanaannya aktifitas jasmani dipakai sebagai wahana atau pengalaman 

belajar, dan melalui pengalaman itulah peserta didik tumbuh dan berkembang 

untuk mencapai pendidikan. 

 
Sebagai mata pelajaran yang menitikberatkan perhatian pada materi jasmani 

dan psikomotor, tetapi tidak mengabaikan kognitif dan afektif saja, pendidikan 

jasmani mencakup materi : (1) kesadaran akan tubuh dan gerak keterampilan 

motorik dasar, (2) kebugaran jasmani, seperti permainan, gerakan ritmik dan 

tari, aquatik dan senam, (3) aktifitas pengkondisian tubuh, modifikasi 

permainan olahraga, (4) olahraga perorangan, berpasangan dan tim, (5) 

keterampilan hidup mandiri di alam terbuka, dan (6) gaya hidup aktif dan 

sportif. 

 
Pendidikan jasmani bukan semata-mata berurusan dengan pembentukkan 

badan, tetapi dengan manusia seutuhnya. Kroll (1982) mengemukakan bahwa 

”physical education through, and not of the physical”. Melalui program 

pendidikan jasmani yang taratur, terencana, terarah, terbimbing diharapkan 

dapat dicapai tujuan yang meliputi pembentukkan dan pembinaan bagi 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani. Tujuan itu sendiri terdiri 

atas pertumbuhan dan perkembangan aspek jasmani, intelektual, emosional, 

sosial, dan moral spiritual. 

 
Dari pendapat  di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari pendidikan 

jasmani di sekolah selain untuk meningkatkan kebugaran jasmani para siswa 
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juga diarahkan untuk meningkatkan keterampilan gerak. Oleh karena itu, 

pelaksanaan pendidikan jasmani di sekolah didesain sesuai kebutuhan siswa 

melalui aktifitas fisik atau jasmani secara bertahap dan berjenjang disesuaikan 

dengan kebutuhan dan perkembangan siswa sendiri, di samping itu pendidikan 

jasmani juga diarahkan untuk mengembangkan jiwa sportif, tanggung jawab, 

dan memiliki kesadaran hidup sehat. Dengan kata lain, pendidikan jasmani 

adalah proses mengajar melalui aktifitas jasmani dan sekaligus pula sebagai 

proses ajar untuk meningkatkan gerak baik melalui intra maupun 

ekstrakurikuler. 

 
B. Kegiatan Ekstrakurikuler 

1. Pengertian Kegiatan Ekstrakurikuler 

Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal. 

Pelaksanaan pendidikan tidak lepas dari kurikulum pendidikan yang 

bertujuan untuk merencanakan dan mengatur tujuan, isi dan bahan 

pengajaran guna tercapainya tujuan pendidikan. Dalam KTSP disebutkan 

bahwa pengetahuan, keterampilan, dan sikap dikembangkan berdasarkan 

pemahaman yang akan membentuk kompetensi individual. 

 
Kegiatan ekstrakurikuler memberikan kemungkinan perkembangan sosial, 

kultural, dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan oleh anggota 

masyarakat. Bentuk pendidikan di luar sekolah yang tidak formal 

mengakibatkan tidak adanya keseragaman pola yang bersifat nasional dan 

memiliki model yang sangat seragam (Tirtaraharja dan Lasula, 2000:11).  
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Kegiatan ekstrakurikuler yang biasanya ada di sekolah adalah bentuk 

kegiatan yang masih berhubungan dengan kegiatan pendidikan jasmani, 

olahraga dan kesehatan merupakan media untuk mendorong pertumbuhan 

fisik, perkembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan dan 

penalaran, penghayatan nilai-nilai (sikap-mental-emosional-spiritual-

sosial), serta pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara untuk 

merangsang pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang 

seimbang (Depdiknas, 2006). 

 
2. Karakteristik siswa ekstrakurikuler sepak bola SMA 

Pada cabang olahraga sepakbola, tingkatan yunior berada dalam rentang 

usia 16-19 tahun. Dalam tahap-tahap perkembangan, usia tersebut berada 

pada kategori remaja akhir atau postupuberty/ adolescence (Bompa, 2000 : 

11). Remaja akhir mempunyai berbagai karakteristik dalam pertumbuhan 

dan perkembangan baik fisik maupun psikisnya. 

Karakteristiknya adalah sebagai berikut : 

a. Karakteristik fisiologis 

Pertumbuhan fisik remaja akhir berada dalam periode maksimal. 

Pertumbuhan pada masa remaja yang berupa pertumbuhan ukuran 

tubuh (tinggi dan berat badan), proporsi tubuh, organ reproduksi, dan 

pertumbuhan endoktrinikal mulai mencapai kematangan pada masa 

remaja akhir. Sedangkan Bompa (2000:11) menjelaskan bahwa 

pertumbuhan fisik pada remaja akhir mulai menurun, berada dalam 
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perkembangan yang seimbang, dan mulai pada tahap pematangan 

fungsi fisiologis. 

 

b. Karakteristik psikologis 

Ranah psikologis mencakup ranah kognitif dan afektif. Ranah kognitif 

merupakan suatu domain dimana manusia menjalankan fungsinya 

dengan alur pikiran, sedangkan ranah afektif merupakan kawanan 

dimana manusia menjalankan fungsi perasaan dan emosinya. Seperti 

halnya pertumbuhan fisik, keadaan psikis juga mengalami 

perkembangan. Dalam kajian Pate (1993:206) mengemukakan bahwa 

remaja akhir mempunyai kecenderungan untuk berpartisipasi dalam 

pertandingan yang bersifat rekreatif, dan yang menghargai 

keberhasilan. Atlet sering mencari lingkungan dimana ia dapat ambil 

bagian. Keluarga dan pelatih mempunyai peran penting dalam 

keberhasilan atlet. Selain itu lingkungan pergaulan dan adat kebiasaan 

masyarakat di sekitarnya akan turut menentukan jenis aktivitas yang 

hendak diikuti.  

 
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

siswa ekstrakurikuler sepakbola SMA setingkat dengan atlet sepakbola 

yunior. Secara fisiologis mulai berkembang dengan tahap maturasi 

antropometri, serta terjadi pematangan fungsi fisiologis. Secara 

fisiologis, atlet dalam keadaan yang labil, mulai kritis, bergaul dengan 
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teman sebaya, mencari komunitas dimana bisa diterima, dan mencari 

jalan untuk meniti karir. 

 

C. Pengertian Sepakbola 

Sepakbola merupakan suatu permaianan yang dilakukan dengan cara 

menyepak bola dengan menggunakan kaki. Bola disepak kian kemari untuk 

diperebutkan diantara para pemain, yang bertujuan untuk memasukkan bola 

kegawang lawan. Di dalam memainkan bola seorang pemain dibenarkan untuk 

menggunakan seluruh anggota badan kecuali tangan dan lengan, dan hanya 

penjaga gawang yang diizinkan untuk memainkan bola dengan 

tangan.(Sukintaka dkk,1979:103). Sepakbola merupakan permainan beregu, 

dimainkan oleh dua kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari sebelas 

pemain termasuk penjaga gawang. Susunan pemainnya dapat dibedakan 

menjadi barisan penyerang, barisan penghubung, dan barisan pertahanan. 

 
 Permainan sepakbola dimainkan di lapangan rumput yang rata, berbentuk 

empat persegi panjang dimana lebar dan panjangnya lebih kurang berbanding 

tiga dengan empat, panjang 90 meter sampai 120 meter, dan lebar 45 sampai 

90 meter. Pada dasarnya prinsip bermain sepakbola adalah membuat gol 

sebanyak-banyaknya ke gawang lawan dan manjaga agar gawang kita sendiri 

jangan sampai terjadi gol. 
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D. Unsur yang menunjang Permainan Sepakbola 

 
Dalam permainan sepakbola terdapat berbagai macam unsur yang menunjang 

dan mempermudah seorang pemain untuk melakukan permainan. Adapun 

unsur penunjang tersebut adalah teknik dan taktik. Teknik dasar bermain 

sepakbola adalah merupakan kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan 

atau mengerjakan sesuatu yang tidak terlepas dari permainan sepakbola. 

(Luxbacher J. 1999:3) 

 
Macam-macam teknik dasar dalam sepakbola menurut Sukintaka dkk. 

(1979:117) yaitu : 

1. Teknik tanpa bola (teknik badan) terdiri dari: (1) teknik lari, (2) teknik 
melompat, dan (3) Teknik gerak tipu badan. 

2. Teknik dengan bola, dapat dibedakan menjadi: (1) teknik menendang bola, 
(2) Teknik menerima bola, (3) Teknik menyundul bola, (4) Teknik 
menggiring bola, (5) Teknik melempar bola, (6) Teknik menipu lawan, (7) 
Teknik merampas bola, dan (8) Teknik penjaga gawang. 

 
 
Sedangkan taktik menurut Sukintaka dkk (1979:145) adalah perencanaan 

setiap pemain dan kerjasama tim yang bertujuan untuk memenangkan 

permainan. Taktik dalam permainan sepakbola yaitu taktik perorangan dan 

taktik kesebelasan. Persoalan taktik harus dipecahkan oleh suatu kesebelasan 

sebagai keseluruhan dan setiap oleh seorang pemain secara perorangan. Pada 

umumnya taktik selalu dikenal atau berkaitan dengan penyerangan maupun 

pertahanan, maka sering pula digunakan dengan istilah formasi 4-3-3 atau     

4-4-2 dan sebagainya tergantung kebutuhan taktik penyerangan maupun 

pertahanan yang akan digunakan oleh pelatih pada timnya dalam menghadapi 
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suatu pertandingan. Kadangkala ada pelatih yang sudah merasa hoki atau 

beruntung dengan satu formasi yang digunakan apalagi setiap pertandingan 

timnya berhasil atau menang, dan bila harus merubah formasi lain ia akan 

merasa ragu, sehingga seringkali tidak percaya diri bahkan bagimanapun 

alasannya ia tetap dengan pendiriannya untuk mempertahankan formasinya itu 

setiap saat sehingga menjadi formasi andalan bagi timnya. 

 
E. Kondisi Fisik 

 
Faktor penting dan sangat menentukan sekali untuk meraih prestasi dalam 

olahraga adalah kondisi fisik, di samping itu tentunya penguasaan teknik, 

taktik dan kemampuan mental. Kondisi fisik adalah kemampuan yang meliputi 

kekuatan (strength), kecepatan (speed), daya tahan (endurance), kelentukkan 

(flexibilty), keseimbangan (balance), daya ledak (power), kelincahan (agility), 

dan koordinasi (cordination).(Bompa,1990:49) 

 
Salah satu aspek yang sangat menunjang kemampuan menggiring bola dalam 

permainan sepakbola adalah koordinasi (coordination), karena itu aspek 

koordinasi harus menjadi perhatian khusus dalam meningkatkan kemampuan 

menggiring bola bagi para pemain sepakbola. 

 
Hal ini sesuai dengan pendapat Harsono (1988:153) jika kondisi fisik kita 

baik, maka: 

1. Akan ada peningkatan dalam kemampuan sistem sirkulasi dan kerja 
jantung. 

2. Akan ada peningkatan dalam kekuatan, kelentukkan, stamina, kecepatan 
dan lain-lain komponen kondisi fisik. 
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3. Akan ada ekonomi gerak yang lebih baik pada waktu latihan.  
4. Akan ada pemulihan yang lebih cepat dalam organ-organ tubuh setelah 

latihan. 
5. Akan ada respon yang cepat dari organisme tubuh kita apabila sewaktu-

waktu respon itu diperlukan. 
 
 

Secara psikologis orang yang memiliki kondisi fisik yang baik biasanya 

merasa lebih percaya diri dan lebih siap untuk menghadapi tantangan latihan 

dan pertandingan. Jadi, jika seseorang mempunyai kondisi fisik baik maka 

akan dengan mudah untuk melakukan aktifitas yang dikehendaki serta ia tidak 

mudah mengalami cidera, karena orang yang memiliki kondisi fisik yang baik 

akan mudah mengontrol dirinya dalam menghadapi situasi yang bersifat 

darurat. 

 
F. Latihan Koordinasi 

 
1. Teori tentang koordinasi 

Koordinasi adalah suatu kemampuan biomotorik yang sangat kompleks. 

Koordinasi erat hubungannya dengan kecepatan, kekuatan, daya tahan, dan 

fleksibilitas dan sangat penting untuk mempelajari dan menyempurnakan 

teknik dan kerjasama tim.(Bompa : 1983). 

 
Menurut Barrow dan Mc Gee (1979) bahwa dalam koordinasi termasuk 

juga agilitas, balance (keseimbangan), dan kinesthetic sence. Koordinasi 

juga penting kalau kita berada dalam situasi lingkungan yang asing seperti 

misalnya perubahan lapangan pertandingan, peralatan, cuaca, lampu 

penerangan, dan lawan yang dihadapi. Demikian pula, koordinasi penting 
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untuk orientasi ruang (space), seperti pada waktu berada di udara, 

misalnya dalam loncat indah, lompat tinggi, lompat-lompat yang membuat 

manuver di trampoline, salto dan sebagainya.  

 
Tingkat koordinasi atau baik tidaknya koordinasi gerak seseorang 

tercermin dalam kemampuannya untuk melakukan suatu gerakan secara 

mulus, tepat, dan efisien. Seseorang dengan koordinasi yang baik bukan 

hanya mampu melakukan suatu keterampilan secara sempurna, akan tatapi 

juga mudah dan cepat dapat melakukan suatu keterampilan yang masih 

baru baginya. Dia juga dapat mengubah dan berpindah secara cepat dari 

pola gerak yang lain sehingga gerakannya menjadi efisien. 

 
Keterampilan atau skill nya sendiri bisa melibatkan koordinasi mata kaki 

seperti misalnya dalam teknik menendang bola, atau koordinasi mata 

tangan seperti misalnya dalam teknik melempar suatu obyek ke suatu 

sasaran tertentu. Beberapa aktifitas membutuhkan koordinasi menyeluruh 

(over-all coordination) dari tubuh, misalnya  keterampilan senam pada 

palang sejajar yang memerlukan timing (perhitungan waktu) yang 

sempurna, pemain sepakbola harus lincah dan mempunyai kecepatan gerak 

(speed of movement) yang baik. 

 
Broer dan Zernicke (1979) menambahkan bahwa koordinasi adalah 

kemampuan untuk mengkombinasikan beberapa gerakan tanpa 

ketegangan, dengan urutan yang benar dan melakukan gerakan yamg 

kompleks secara mulus tanpa pengeluaran energi yang berlebihan. 
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Jonath dan Krempel (1981), koordinasi merupakan system persarafan 

pusat sebagai system yang telah diselaraskan oleh proses rangsangan dan 

hambatan serta otot rangka pada waktu jalannya suatu gerakan secara 

terarah. Oleh karena itu berdasarkan batasan-batasan yang dikemukakan 

para ahli di atas dapat diambil satu pengertian bahwa “ koordinasi adalah 

kemampuan seseorang untuk merangkaikan beberapa unsur gerak menjadi 

satu gerakan selaras sesuai dengan tujuannya”. 

 
2. Contoh Gerakan Latihan Koordinasi 

a. Latihan dengan merubah kecepatan gerakan. 

b. Latihan dengan merubah batas ruangan untuk bergerak (misalnya 

memperkecil lapangan permainan). 

c. Merubah alat-alat yang digunakan dalam latihan. 

d. Mempersulit gerakan-gerakan yang dilakukan seperti memperbanyak 

putaran pada gerakan lari. 

e. Latihan-latihan keseimbangan. 

f. Latihan-latihan senam gymnastik. 

g. Mempersulit gerakan-gerakan yang dilakukan melalui perubahan 

pelaksanaan gerakan (misalnya gerakan maju, mundur, kesamping, 

gerakan mengangkat satu kaki atau dua kaki). 

h. Latihan-latihan yang dikombinasikan seperti lari-lari di tempat, squat 

thrus, lompat dengan menyentuh kedua telapak kaki dengan tangan 

yang berlawanan di depan dan di belakang badan, dan masih banyak 
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lagi kombinasi yang lain. Di samping itu juga dapat dilakukan dengan 

dan tanpa alat. 

i. Latihan-latihan kekuatan sederhana untuk memperbaiki koordinasi otot 

intra. 

j. Bermacam-macam latihan senam lantai seperti roll ke depan, ke 

belakang, salto ke depan dan ke belakang, handstand kipp, dan lain-

lain. 

 
3. Contoh-contoh Latihan Koordinasi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Latihan koordinasi menggunakan beberapa cones dan pipa rintangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Latihan koordinasi menggunakan simpai. 
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Gambar 3. Latihan koordinasi menggunakan satu pipa rintangan. 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

    

 

 

 

Gambar 4. Latihan koordinasi dengan merubah kecepatan lari. 
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4. Contoh Alat-alat Latihan Koordinasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 5. Pipa rintangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6. Cones 
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Gambar 7. Cones besar 

 

G. Prinsip latihan 

 
Menurut Harsono (1988:101) latihan adalah proses yang sistematis dari belatih 

melakukan secara berulang-ulang dengan kian hari kian meningkat jumlah 

beban latihan serta intensitasnya. Sedangkan menurut Dobbenga (1954:4) 

mengatakan Trainning adalah latihan yang teratur dan tersusun menurut suatu 

sistem dan suatu rencana yang diarahkan pada tujuan tertentu. Latihan sangat 

berguna utuk membantu meningkatkan kemampuan seseorang terhadap suatu 

keterampilan agar memperoleh hasil yang baik dan maksimal. Untuk 

mencapai tujuan tersebut perlu diperhatikan prinsip-prinsip latihan. 

 
Adapun prinsip-prinsip latihan menurut Harsono (2004:9) sebagai berikut: 

1. Prinsip latihan beban lebih (over load prinsiple) 
2. Prinsip perkembangan menyeluruh (multilateral development) 
3. Prinsip keterbalikan (reversibility) 
4. Prinsip kekhususan (specificy) 
5. Prinsip individualisasi 
6. Prinsip latihan pulih asal (recovery) 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan latihan yang berulang-

ulang, teratur, dan sistematis, akan dapat meningkatkan suatu gerak yang akan 

dicapai. 

 

H. Pengertian Keterampilan 

 
Keterampilan adalah kemampuan berbuat sesuatu dengan baik. Berbuat dapat 

berarti secara jasmaniah (menulis, berbicara dan sebagainya) dan dapat juga 

berarti rohaniah (membedakan, menganalisis, dan sebagainya). Biasanya 

kedua apek tersebut tidak terlepas satu sama lain, kendati tidak selalu 

demikian adanya (Oemar hamalik : 1978). Belajar keterampilan motorik 

menuntut kemampuan untuk meningkatkan sejumlah gerak gerik jasmani, 

sampai menjadi sesuatu keseluruhan yang dilakukan dengan gencar dan lurus, 

tanpa memerlukan lagi secara rinci apa yang akan dilakukan. 

 
Keterampilan motorik mengutamakan gerakan-gerakan otot-otot, urat-urat dan 

persendian dalam tubuh, namun diperlukan pengamatan melalui alat-alat 

indera dan pengolahan secara kognitif yang melibatkan pengetahuan dan 

pemahaman. Maka dalam proses pembelajaran semacam ini seperti 

pemahaman konsep, persepsi, pengetahuan, bahkan sikap, semua memegang 

peranan namun pengaturan gerakan-gerakan jasmani dan koordinasi antara 

gerakan pada berbagai anggota badan, memegang peranan utama dan 

menjadikan jalur belajar ini suatu proses belajar tersendiri. 
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I. Pengertian Menggiring Bola (Dribbling) 

 
Sepakbola modern dilakukan dengan keterampilan lari dan operan bola 

dengan gerakan-gerakan yang sederhana disertai dengan kecepatan dan 

ketepatan. Aktivitas dalam permainan sepakbola tersebut dikenal dengan nama 

dribbling (menggiring bola). 

Dribble adalah cara menggiring dan memainkan bola dengan kaki. Teknik ini 

digunakan untuk mempertahankan bola dan mengecoh pemain lawan. 

Menggiring bola diartikan dengan gerakan lari menggunakan kaki mendorong 

bola agar bergulir terus menerus di atas tanah. Menggiring bola hanya 

dilakukan pada saat-saat yang menguntungkan saja, yaitu bebas dari lawan. 

Pada dasarnya menggiring bola adalah menendang terputus-putus atau pelan-

pelan, oleh karena itu bagian kaki yang digunakan dalam menggiring bola 

sama dengan  bagian kaki yang dipergunakan untuk menendang bola. Tujuan 

menggiring bola antara lain untuk  melewati lawan, dan menghambat 

permainan. 

 
Menggiring bola memiliki beberapa kegunaan yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk melewati lawan. 

2. Untuk mencari kesempatan memberikan bola umpan kepada teman dengan 

tepat. 

3. Untuk menahan bola tetap dalam penguasaan, menyelamatkan bola apabila 

tidak terdapat kemungkinan atau kesempatan untuk dengan segera 

memberikan operan kepada teman. 
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Menggiring bola merupakan teknik dalam usaha memindahkan bola dari suatu 

daerah ke daerah lain pada saat permainan berlangsung (A.Sarumpaet dkk, 

1992 : 24) 

    

J. Pengaruh Latihan Koordinasi Terhadap Keterampilan Menggiring Bola 

 
Koordinasi adalah kemampuan untuk melakukan gerakan secara tepat, cermat 

dan efisien dan menyatakan hubungan berbagai unsur yang terjadi pada setiap 

gerakan. Menurut Bompa koordinasi adalah suatu kemampuan biomotorik 

yang sangat kompleks dan koordinasi erat hubungannya dengan kecepatan, 

kekuatan, daya tahan, dan fleksibilitas. 

Di dalam permainan sepakbola menggiring bola (dribble) merupakan 

kebutuhan teknik yang penting dari taktik perorangan menggiring bola 

dimaksudkan untuk menyelamatkan bola dari lawan, maka diperlukan 

koordinasi yang baik. Anak-anak harus dilatih untuk melaksanakan gerak 

cepat dan tepat, dengan koordinasi yang baik. Gerakan harus merupakan 

rangkaian tugas yang dilakukan dengan serasi, berirama dan luwes. Di 

samping itu gerakan juga harus dapat dilihat, agar mudah ditiru, dirasakan dan 

dinikmati. 

 
Koordinasi adalah gerak yang terjadi dari informasi yang diintegrasikan 

kedalam gerak anggota badan. Semua gerakan harus dapat dikontrol dengan 

penglihatan dan harus tepat, sesuai dengan urutan yang direncanakan dalam 

pikiran. Memantul-mantulkan, melempar, menendang, dan menghentikan 
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bola, semua memerlukan sejumlah input yang dapat dilihat, kemudian input 

tadi di integrasikan kedalam gerak motorik sebagai output, agar hasilnya 

benar-benar merupakan gerakan yang terkoordinir secara rapi dan luwes. Jadi, 

latihan koordinasi sangat berpengaruh terhadap keterampilan bermain 

sepakbola dan latihan koordinasi ini perlu dikuasai dengan sempurna untuk 

berbagai tujuan, seperti penguasaan teknik-teknik yang tinggi, menghindari 

cegatan dan benturan dengan lawan pada saat petandingan, dan menghemat 

pengeluaran energi yang berlebih. 

 
 

K. Kerangka Pikir 

 
Bagi para olahragawan, koordinasi ini perlu dikuasai dengan sempurna untuk 

berbagai tujuan, seperti penguasaan teknik-teknik tinggi, menghindari cegatan 

dan benturan dengan lawan pada olahraga pertandingan, dan menghemat 

pengeluaran energi. Dalam diri seorang pemain sepakbola selain unsur 

kekuatan, kecepatan, kelincahan, dan daya tahan, latihan koordinasi juga 

sangat dibutuhkan dalam menunjang penguasaan teknik-teknik sepakbola dan 

secara otomatis skill dari pemain itu sendiri dapat meningkat. Sebagai variable 

bebas adalah latihan koordinasi dan variabel terikatnya peningkatan 

keterampilan menggiring bola pada siswa. 
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Diagram Kerangka Fikir: 

       X         Y 

Keterangan : 

X : Latihan koordinasi 

Y : Keterampilan menggiring bola 

 

L. Hipotesis 

 
Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang dikumpulkan.  

Arikunto S (2002:64) menjelaskan: 

“Hipotesis berasal dari dua penggalan kata, yaitu “hypo” yang artinya dibawah 

dan “thesa” yang artinya kebenaran. Hipotesis berarti pendapat yang 

kebenarannya masih rendah atau kadar kebenarannya masih belum 

meyakinkan. Kebenaran pendapat tersebut perlu diuji atau dibuktikan. 

 
Selanjutnya Nana Sudjana (1989:64) menyatakan: 

“Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan sementara terhadap 

pernyataan penelitian”. Hipotesis dinyatakan dalam pernyataan yang 

diturunkan dari suatu teori, konsep dan prinsip pengetahuan ilmiah, sehingga 

dapatlah dikatakan sebelum merumuskan hipotesis maka peneliti harus 

mengkaji teori-teori atau telaah pustaka dan kerangka pemikiran yang 

berkenaan dengan variabel penelitian”. 
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Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan pustaka yang telah diuraikan 

maka dapat diajukan hipotesis penelitian ini sebagai berikut: 

“Ada pengaruh yang signifikan dari latihan koordinasi terhadap peningkatan 

keterampilan menggiring bola pada siswa ekstrakurikuler sepakbola di SMA 

Negeri 9 Bandar Lampung tahun ajaran 2009-2010.“ 

 

 

  


