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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Permainan olahraga sepakbola adalah salah satu permainan yang 

digemari oleh kalangan remaja pada saat ini. Dalam permainan sepakbola 

dibutuhkan kondisi fisik yang baik untuk menunjang keterampilan bermain 

sepakbola seperti kecepatan, kelincahan, daya tahan dan sebagainya, (M. 

Sajoto, 1988: 10). Tujuan dari permainan sepakbola adalah memasukkan bola 

sebanyak-banyaknya ke gawang lawan dan mencegah lawan memasukkan 

bola ke gawang sendiri. Untuk dapat bermain dengan baik harus melakukan 

latihan yang teratur, dan berkesinambungan. Latihan pengembangan tubuh 

baik secara mental maupun fisik merupakan subjek yang menentukan prestasi 

yang lebih cepat. Maka dari itu semakin teratur pemain melakukan latihan 

maka semakin baik pula tingkat keterampilan bermain sepakbolanya. 

Tingkatan keterampilan pada cabang olahraga merupakan hal yang 

membedakan seorang juara dan lainnya. Seperti pada cabang olahraga 

sepakbola, maka semakin baik seseorang dapat menggiring, menembak, dan 

mengumpan maka semakin baik kemungkinannya untuk menjadi seorang 

pemain yang sukses. Tetapi keahlian olahraga tersebut akan menjadi terbatas 

oleh kondisi fisik yang lemah. Kondisi fisik dibagi menjadi 10 komponen 

yaitu kekuatan, daya tahan, power, kecepatan, kelentukan, kelincahan, 

koordinasi, keseimbangan, ketepatan dan reaksi, (M. Sajoto, 1988: 10). Dari 

banyak komponen kondisi fisik tersebut, pada cabang olahraga tertentu 

memerlukan prioritas kondisi fisik tertentu pula. Demikian pula pada cabang 
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olahraga sepakbola, komponen kondisi fisik pada cabang olahraga sepakbola 

yaitu kekuatan, kelincahan, kecepatan, ketahan aerobik dan anaerobik dan 

kelentukan, (Pate, dalam Imam Sadikun 1992: 36).  

Berdasarkan pada pendapat-pendapat tersebut maka komponen 

kondisi fisik dalam permainan sepakbola meliputi kekuatan, kecepatan, 

kelincahan, ketahanan aerobik dan anaerobik serta kelentukan. Dengan 

demikian kecepatan dan kelincahan merupakan bagian komponen kondisi 

fisik yang diperlukan untuk menunjang keterampilan dalam olahraga 

sepakbola, sehingga kecepatan dan kelincahan merupakan sebagian faktor 

yang penting dalam mempengaruhi kemampuan menggiring bola yang 

merupakan salah satu teknik dalam permainan olahraga sepakbola. 

Namun demikian hal ini kurang mendapat perhatian secara 

proporsional dari pemain maupun guru/pelatih. Pada kenyataannya orang 

lebih senang melakukan latihan maupun hanya sekedar bermain sepakbola 

yang lebih menekankan pada penguasaan teknik semata. Begitu pula dengan 

SSB Piyaman yang berdiri belum ada satu tahun sehingga model pelatihan 

SSB Piyaman lebih banyak melakukan permainan. Sehingga jarang sekali 

melakukan latihan kondisi fisik untuk menunjang keterampilan bermain 

sepakbola khususnya keterampilan menggiring bola. 

Banyak variasi latihan dari teknik bermain sepakbola yang lebih 

menarik perhatian daripada harus melakukan latihan kondisi fisik. Sebagai 

contoh pada teknik menembak ke gawang, peserta SSB Piyaman lebih senang 

melakukan latihan dalam menembak ke gawang dengan berbagai variasi 
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seperti tendangan pinalti dan berbagai bentuk latihan menembak ke gawang 

lainnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan peserta SSB Piyaman 

melakukan tembakan ke gawang dengan berbagai gaya sesuai dengan 

keinginan.  

Jarang sekali menjumpai peserta SSB Piyaman melakukan latihan 

kondisi fisik seperti latihan kecepatan dan kelincahan untuk menunjang 

keterampilan bermain sepakbola. Latihan kondisi fisik seperti kecepatan dan 

kelincahan untuk kebanyakan peserta SSB Piyaman merupakan hal yang 

tidak penting bahkan terkesan membosankan. Melakukan permainan 

langsung lebih menarik daripada harus melakukan latihan kondisi fisik, hal 

ini disebabkan karena melakukan permainan lebih menyenangkan daripada 

harus melakukan latihan kondisi fisik yang mungkin akan menguras tenaga.   

Fakta ini bertolak belakang dengan pendapat yang menyatakan bahwa 

keterampilan ataupun keahlian akan menjadi terbatas oleh kondisi fisik yang 

lemah, (M. Sajoto, 1900: 10). Latihan teknik saja tidak akan cukup untuk 

menambah keterampilan bermain sepakbola, maka dari itu hendaknya selain 

melakukan latihan teknik juga harus melakukan latihan kondisi fisik seperti 

latihan kecepatan, kelincahan, kekuatan, ketahan aerobik dan anaerobik serta 

kelentukan. Khusus untuk latihan kekuatan otot tungkai, kecepatan dan 

kelincahan yang menunjang kemampuan dalam menggiring bola dalam 

permainan sepakbola juga jarang sekali dilakukan oleh para pemain dalam 

olahraga sepakbola termasuk peserta SSB Piyaman. 



 

 

4 

 

Keterampilan menggiring bola tidak lepas dari faktor kekuatan otot 

tungkai, kecepatan lari dan kelincahan. Faktor tersebut mempunyai hubungan 

dengan keterampilan menggiring bola. Seberapa besar kaitanya dari 

hubungan tersebut belum diketahui dengan pasti, maka peneliti akan meneliti 

hubungan kekuatan otot tungkai, kecepatan lari dan kelincahan dengan 

keterampilan mengiring bola pemain sepakbola. 

Berkaitan dengan uraian di atas maka tidak berlebihan jika peneliti 

akan mencoba untuk meneliti tentang permainan sepakbola ini, yaitu tentang 

kekuatan otot tungkai, kecepatan lari dan kelincahan dengan keterampilan 

menggiring bola dan penelitian ini barangkali akan dapat sebagai acuan 

pelatih dalam penyusunan progam latihan yang lebih baik dalam rangka 

pembinaan pemain-pemain sepakbola. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis  

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Kondisi fisik merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat 

keterampilan seorang pemain sepakbola. 

2. Kebanyakan pemain lebih senang melakukan latihan teknik daripada 

melakukan latihan kondisi fisik . 

3. Latihan kondisi fisik seperti latihan kecepatan dan kelincahan jarang sekali 

dilakukan oleh pemain sepakbola. 

4. Belum diketahuinya tingkat kekuatan otot tungkai terhadap keterampilan 

mengiring bola pemain sepakbola. 
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5. Belum diketahui tingkat kecepatan lari terhadap keterampilan mengiring 

bola pemain sepakbola. 

6. Belum diketahui tingkat kelincahan terhadap keterampilan mengiring bola 

pemain sepakbola. 

7. Belum diketahui hubungan antara kekuatan otot tungkai, kecepatan dan 

kelincahan dengan keterampilan menggiring bola pemain sepakbola. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah serta 

agar penelitian ini tidak menyimpang dari masalah yang sebenarnya maka 

penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah, adapun pembatasan masalah 

dalam penelitian ini adalah: Hubungan antara kekuatan otot tungkai, 

kecepatan lari dan kelincahan dengan keterampilan menggiring bola pada 

peserta SSB Piyaman. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan 

masalah di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahanya, 

adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Adakah  hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan ketrampilan 

menggiring bola  pada siswa peserta SSB Piyaman? 

2. Adakah hubungan antara kecepatan lari dengan keterampilan menggiring 

bola pada siswa peserta SSB Piyaman? 

3. Adakah hubungan antara kelincahan dengan keterampilan menggiring bola 

pada siswa peserta SSB Piyaman? 
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4. Adakah hubungan antara kekuatan otot tungkai, kecepatan lari dan 

kelincahan dengan keterampilan menggiring bola pada siswa peserta SSB 

Piyaman? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian tentang hubungan kecepatan lari dan 

kelincahan dengan keterampilan menggiring bola dalam permainan sepakbola 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan 

keterampilan menggiring bola pada siswa peserta SSB Piyaman? 

2. Untuk mengetahui hubungan antara kecepatan lari dengan keterampilan 

menggiring bola pada siswa peserta SSB Piyaman? 

3. Untuk mengetahui hubungan antara kelincahan dengan keterampilan 

menggiring bola pada siswa peserta SSB Piyaman? 

4. Untuk mengetahui hubungan antara kekuatan otot tungkai  kecepatan lari 

dan kelincahan dengan keterampilan menggiring bola pada siswa peserta 

SSB Piyaman? 

F. Manfaat Penelitian 

Ada beberapa manfaat dari penelitian ini yang diharapkan dapat 

memberikan bahan masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang 

memerlukannya, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan 

yang bermanfaat bagi Pelatih dan SSB terutama pelatih cabang 
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olahraga sepakbola di dalam merencanakan dan melaksanakan 

program latihan yang baik. 

b. Siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

siswa dalam bermain sepak bola agar lebih berprestasi. 

c. Orang tua, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada 

orang tua bahwa dalam permainan sepak bola membutuhkan kekuatan 

otot tungkai yang baik, kecepatan lari dan kelincahaan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis  

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk memperluas pengetahuan dan 

wawasan baru sebagai bekal masa depan yang lebih baik. 

b. Bagi Pelatih dan SSB 

Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas motode-motode dalam 

melatih sepak bola. 

c. Bagi Peserta 

Dapat mengetahui kemampuan dirinya sendiri dalam aspek kecepatan 

lari, kelincahan, dan keterampilan menggiring bola siswa untuk 

meningkatkan keterampilan bermain sepakbola. 

d. Orang tua 

Dapat memberikan pemahaman bagi orang tua tentang permainan 

sepak bola. 


