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Kata kunci: Keterampilan Dasar Sepakbola, Kebugaran Jasmani Siswa 

Ekstrakurikuler Sepakbola.  

  

Ketertarikan dalam melakukan penelitian di SMA Negeri 7 Batanghari 

disebabkan belum terdapat prestasi yang baik diperoleh tim sepakbola SMA 

Negeri 7 Batanghari dalam pertandingan antar pelajar se kabupaten Batanghari. 

Dikarenakan pihak sekolah tidak memfasilitasi tim sepakbola SMA Negeri 7 

Batanghari dalam berbagai kejuaraan. Peserta Ekstrakurikuler di SMA Negeri 7 

Batanghari terlihat cukup banyak peminat dari para siswa untuk mengikuti 

kegiatan tersebut. Tercatat terdapat 27 siswa yang mengikuti ekstrakurikuler 

sepakbola.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui identifikasi keterampilan 

dasar sepakbola dan kebugaran jasmani siswa ekstrakurikuler sepakbola di SMA 

Negeri 7 Batanghari. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang 

menggunakan metode survei dan teknik pengumpulan datanya menggunakan tes 

dan pengukuran, sehingga memberikan gambaran mengenai apa yang akan diteliti 

berupa angka-angka dan diukur secara pasti. Metode penelitian deskriptif 

kuantitatif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata 

sekarang. 

Hasil analisis Setelah dari pembahasan diatas dan analisis yang dilakukan 

maka penelitian ini dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu: Keterampilan dasar 

sepakbola siswa ekstrakurikuler sepakbola di SMA Negeri 7 Batanghari berada 

padakategori baiik, sedangkan tingkat kebugaran jasmani pemain sepakbola siswa 

ekstrakurikuler sepakbola di SMA Negeri 7 Batanghari berada pada kategori 

sedang.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Identifikasi Keterampilan Dasar 

Sepakbola dan Kebugaran Jasmani Siswa Ekstrakurikuler Sepakbola di SMA 

Negeri 7 Batanghari memiliki kategori baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga agar kesegaran 

jasmani tetap berada dalam kondisi yang baik. Sering terlihat laki-laki maupun 

perempuan, tua atau muda melakukan latihan-latihan olahraga, baik di lapangan 

maupun di jalan, semua ini mereka lakukan agar kesehatan dan kesegaran jasmani 

tetap baik yang digunakan sebagai dasar penting untuk hidup bahagia dan 

bermanfaat.  

Olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha 

yang dapat mendorong mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah 

dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam 

bentuk permainan, perlombaan/ pertandingan, dan kegiatan jasmani yang intensif 

untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka 

pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan 

Pancasila (Cholik, 1992). Olahraga juga dapat dijadikan sebagai alat pemersatu, 

mengingat pentingnya peranan olahraga dalam kehidupan manusia, dalam usaha 

ikut serta memajukan manusia Indonesia yang berkualitas, maka pemerintah 

Indonesia mengadakan pembinaan dan pengembangan di bidang olahraga, seperti 

mengadakan pertandingan-pertandingan olahraga yang biasanya diikuti oleh 

semua kalangan masyarakat.  

Sepakbola merupakan permainan beregu, masing-masing regu terdiri dari 

sebelas pemain, dan salah satunya penjaga gawang. Permainan ini hampir 

seluruhnya dimainkan dengan menggunakan kaki kecuali penjaga gawang yang 



diperbolehkan menggunakan tangan di daerah tendangan hukumannya. Sepakbola 

berkembang dengan pesat di kalangan masyarakat, karena permainan ini dapat 

dimainkan oleh laki-laki dan perempuan, anak-anak, dewasa, dan orang tua 

(Sucipto, dkk. 2000:5).  

Olahraga sepakbola terdapat berbagai pemain yang di antaranya ada 

penyerang (striker) atau pemain depan, gelandang (midfielder) atau pemain 

tengah, pemain belakang (defender), dan penjaga gawang (goal keeper). 

Kemudian dari berbagai macam pemain penyerang terdiri atas penyerang kanan 

dan penyerang kiri, gelandang terdiri atas gelandang gelandang kanan, gelandang 

kiri dan gelandang tengah. Selain pemain penyerang dan pemain gelandang ada 

juga pemain belakang (defender) yang biasa disebut pemain bek (pertahanan) 

yang terdiri atas bek kanan, bek kiri dan bek tengah serta seorang penjaga gawang 

(goal keeper).  

Upaya untuk membina prestasi yang baik, maka pembinaan harus dimulai 

dari pembinaan usia muda dan pembinaan atlet muda berbakat sangat menentukan 

menuju tercapainya mutu prestasi optimal dalam cabang olahraga sepakbola. Atlet 

berbakat yang umurnya muda dapat ditemukan di sekolah-sekolah, klub, 

organisasi pemuda dan kampung-kampung.  

Menurut Sukatamsi (1995: 11) “dalam pembelajaran sepakbola, mengenal 

aspek-aspek yang perlu dikembangkan yaitu: (1) Pembinaan teknik 

(keterampilan), (2) Pembinaan fisik (kesegaran jasmani), (3) Pembinaan taktik, 

(4) Kematangan juara. Bukan hanya sekedar fisik, teknik, taktik, dan mental tetapi 

keterampilan dasar bermain sepakbola juga diperhatikan dalam bermain 

sepakbola”. Keterampilan dasar harus betul-betul dikuasai dan dipelajari lebih 



awal karena salah satu faktor yang menentukan menang atau kalahnya suatu 

kesebelasan dalam suatu pertandingan. Untuk meningkatkan prestasi sepakbola 

banyak faktor yang harus diperhatikan seperti sarana prasarana, pelatih yang 

berkualitas dan kompetisi yang teratur serta harus didukung oleh ilmu dan 

teknologi yang memadai. Karena dengan beberapa faktor diatas sangat diperlukan 

untuk meningkatkan keterampilan dasar bermain sepakbola seperti latihan 

dribble, passing, control, shooting, dan heading.  

Aspek latihan tersebut bertujuan mengetahui dan meningkatkan kondisi 

pemain, karena tanpa keterampilan dasar bermain sepakbola yang baik maka 

seseorang pemain tidak akan berkembang. Biasanya seorang pelatih akan 

memberikan latihan pada para pemainnya dan setelah itu akan memberikan 

evaluasi mengenai hasil latihan yang diberikan berhasil atau tidak di dalam 

meningkatkan kondisi fisik serta keterampilan dasar para pemainnya. “Untuk 

dapat bermain sepakbola, penguasaan teknik merupakan suatu keharusan dan 

penguasaan teknik yang tinggi diperlukan latihan yang sungguh-sungguh dan 

direncanakan dengan baik” (Remmy Mochtar, 1992: 54).  

Sepakbola merupakan olahraga yang sangat merakyat di lingkungan 

masyarakat, untuk mendapatkan pemain yang berkualitas tentu saja tidak instan. 

Dari usia dini sudah dibekali keterampilan dasar sepakbola. Dimulai dari 

sepakbola kampung, Sekolah Sepak Bola (SSB), lembaga formal atau 

ekstrakurikuler hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Sekolah merupakan lembaga 

dan organisasi yang tersusun rapi. Segala kegiatan direncanakan dan diatur sesuai 

dengan kurikulum. Untuk menghadapi kemajuan jaman, kurikulum selalu 

diadakan perubahan, diperbaiki dan disempurnakan agar apa yang diberikan di 



sekolah terhadap anak didiknya dapat digunakan untuk menghadapi tantangan 

hidup di masa sekarang maupun yang akan datang, sehingga sekolah sebagai 

tempat untuk belajar agar tujuan hidup atau cita-citanya tercapai. Hal ini berlaku 

pada mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan.  

Kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan di SMA Negeri 7 

Batanghari merupakan kegiatan yang sudah mempunyai program dengan 

kebutuhan yang diinginkan oleh sekolah salah stunya sepakbola. Dari hasil 

observasi peneliti pada waktu ekstrakurikuler latihan yang diberikan oleh pelatih 

hanya sekedar latihan teknik dasar sepakbola saja dan terkadang juga ditambahi 

dengan latihan fisik. Siswa yang memilih dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

sepakbola adalah siswa kelas 1 dan 2 yang benar-benar mempunyai keinginan 

untuk latihan sepakbola.  

Ketertarikan dalam melakukan penelitian di SMA Negeri 7 Batanghari 

disebabkan belum terdapat prestasi yang baik diperoleh tim sepakbola SMA 

Negeri 7 Batanghari dalam pertandingan antar pelajar se kabupaten Batanghari. 

Dikarenakan pihak sekolah tidak memfasilitasi tim sepakbola SMA Negeri 7 

Batanghari dalam berbagai kejuaraan. Peserta Ekstrakurikuler di SMA Negeri 7 

Batanghari terlihat cukup banyak peminat dari para siswa untuk mengikuti 

kegiatan tersebut. Tercatat terdapat 27 siswa yang mengikuti ekstrakurikuler 

sepakbola.  

SMA Negeri 7 Batanghari memiliki fasilitas penunjang yang cukup 

memadai. Terdapat lapangan sepakbola berukuran standart yang dapat digunakan 

untuk melaksanakan ekstrakurikuler walaupun bukan milik SMA Negeri 7 

Batanghari. Terdapat pula sarana penunjang lainnya yang cukup lengkap seperti 



bola, cone, marker, dan rompi. Berdasarkan survei yang dilakukan saat 

pelaksanaan ekstrakurikuler sepakbola, materi saat latihan antara lain: pemanasan; 

latihan teknik dasar meliputi dribbling, passing, heading, shooting ke gawang, 

serta program latihan tidak berjalan dengan baik karena jadwal latihan hanya satu 

kali dalam satu minggu dan keterbatasan peserta ekstrakurikuler yang hadir. 

Banyak hal yang menyebabkan ekstrakurikuler sepakbola tersendat, seperti 

lapangan yang jauh dari sekolah dan dana untuk biaya operasional dalam kegiatan 

ekstrakurikuler sepakbola hanya cukup untuk latihan satu kali dalam satu minggu. 

Selain itu juga kebugaran jasmani pemain perlu di jaga dengan rutinitas latihan 

yang dapat melatih fisik pemai tersebut. 

Kebugaran jasmani yaitu kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan 

penyesuaian (adaptasi) terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya (dari 

kerja yang dilakukan sehari-hari) tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. 

Sebagian peserta didik yang mengikuti ekstrakurikuler sepakbola tidak 

hanya mengikuti latihan saat ekstrakurikuler, namun juga aktif dalam klub-klub 

sepakbola atau SSB yang terdapat di Kabupaten Batanghari sehingga teknik dasar 

sepakbola yang dikuasai para peserta didik yang aktif di klub-klub sepakbola atau 

SSB lebih baik dibandingkan peserta didik yang hanya berlatih saat 

eksrtakurikuler saja, karena jam latihan yang kurang.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

perlu diadakan penelitian tentang “Identifikasi Keterampilan Dasar Sepakbola dan 

Kebugaran Jasmani Siswa Ekstrakurikuler Sepakbola di SMA Negeri 7 

Batanghari”. 

 



1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah 

penelitian ini ialah: 

1. Pada waktu ekstrakurikuler latihan yang diberikan oleh pelatih hanya sekedar 

latihan teknik dasar sepakbola saja pada siswa ekstrakurikuler sepakbola di 

SMA Negeri 7 Batanghari. 

2. Siswa yang dijadikan sampel merupakan siswa yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler sepakbola yaitu siswa kelas 1 dan 2 yang benar-benar 

mempunyai keinginan untuk latihan sepakbola siswa ekstrakurikuler sepakbola 

di SMA Negeri 7 Batanghari 

3. Kebgaran jasmani siswa siswa ekstrakurikuler sepakbola di SMA Negeri 7 

Batanghari belum sepenuhnya baik. 

4. Program latihan tidak berjalan dengan baik karena jadwal latihan hanya satu 

kali dalam satu minggu yang dilakukan siswa ekstrakurikuler sepakbola di 

SMA Negeri 7 Batanghari. 

1.3 Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas serta 

terbatasnya waktu dan keterbatasan-keterbatasan yang lain, maka peneliti hanya 

akan membatasi: keterampilan dasar sepakbola dan kebugaran jasmani yang akan 

di bahas pada penelitian ini. 

1.4 Defenisi Oprasional 

1.4.1 Keterampilan Teknik Dasar Sepakbola 

Katerampilan teknik dasar sepakbola merupakan kemampuan yang 

menunjukan tingkat derajat keberhasilan siswa dalam menguasai permainan 



sepakbola yang meliputi keterampilan dasar passing, shooting, dribbling, 

memainkan bola dengan kepala (heading), penghitungan skor yang dicapai 

pada keterampilan dasar yang di hitung berdasarkan norma yang berlaku, 

dengan watu yang telah di tentukan setiap item tesnya. 

1.4.2 Kebugaran Jasmani 

Kebugaran jasmani merupakan kemampuan tubuh seseorang untuk 

melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, 

sehingga tubuh masih memiliki simpanan tenaga untuk mengatasi beban 

kerja tambahan, kebugaran jasmani tersebut dapat di ketahui dengan 

melakukan  tes seperti lari 60 meter, gantung angkat tubuh, baring duduk, 

loncat tegak, dan lari 1200 meter, penghitungan skor yang dicapai pada 

pengukuran kebugaran jasmani berdasarkan norma yang berlaku, dengan 

watu yang telah di tentukan setiap item tesnya. 

1.5 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan 

masalah di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana keterampilan dasar sepakbola siswa ekstrakurikuler sepakbola di 

SMA Negeri 7 Batanghari? 

2. Bagaimana kebugaran jasmani siswa ekstrakurikuler sepakbola di SMA Negeri 

7 Batanghari? 

1.6 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui keterampilan dasar sepakbola siswa ekstrakurikuler 

sepakbola di SMA Negeri 7 Batanghari. 



3. Untuk mengetahui kebugaran jasmani siswa ekstrakurikuler sepakbola di SMA 

Negeri 7 Batanghari. 

1.7 Manfaat Penelitian  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-

pihak yang berkaitan, yaitu:  

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat dilakukan penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai 

masukan untuk meningkatkan program latihan ekstrakurikuler sepakbola.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi guru pendidikan jasmani, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk memberikan pembelajaran permainan sepakbola, dalam 

rangka meningkatkan kemampuan kognitif pada permaianan sepakbola. 

b. Bagi siswa, penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan bahwa penting untuk 

mengetahui teori tentang olahraga permainan terutama sepakbola khususnya 

dalam hal keterampilan teknik dasar siswa untuk meningkatkan kemampuan 

kognitifnya.  

c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan tentang hal-hal 

yang berkaitan sepakbola.  

d. Bagi peneliti, menambah pengaetahahuan dan pengalaman dalam merancang 

serta melaksanakan peneltian ilmiah mengenai tingkat keterampilan gerak 

dasar sepakbola siswa peserta ekstrakurikuler sepakbola. 

 

 

 



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Berdasarkan serta uraian yang telah dikumpulkan sebelumnya maka 

didalam bab ini akan dilakukan analisa pembahasan yang diperoleh dalam 

penelitian ini. Hasil penelitian akan digambarkan sesuai dengan tujuan dan yang 

diajukan sebelumnya mengenai keterampilan dasar sepakbola dan kebugaran 

jasmani. Gambaran dari data dalam kelompok dapat dilihat pada diskripsi berikut 

ini : 

4.1.1 Hasil Tes Keterampilan dasar Sepakbola 

Pada tes keterampilan dasar sepakbola tes yang dilakukan yaitu, 

passing, shooting, menggiring bola, menghentikan bola, menyundul bola, 

hasil tes keterampilan dasar sepakbol yang didapatkan dari pemain 

sepakbola siswa SMA Negeri 7 Batanghari dengan jumlah 27 siswa dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

4.1.1.1 Hasil Tes Passing 

Hasil tes passing yang diperoleh melalui tes pada sampel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Klasfikasi Tes Passing Sepakbola 

No Keterangan Norma Fi % 

1. Baik sekali 21-25 0 0% 

2. Baik 16-20 18 66,7% 

3. Sedang 11-15 9 33,3% 

4. Kurang 6-10 0 0% 

5. Kurang sekali 1-5 0 0% 

Jumlah  27 100% 
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Gambar 4.1 Diagram Tes Passing 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan tes passing dari 27 

orang siswa yang memiliki kategori Baik sebanyak 18 orang dengan 

persentasi 66.7%, yang memiliki kategori sedang sebanyak 9 orang 

dengan persentasi 33.3%. 

4.1.1.2 Hasil Tes Shooting 

Hasil tes shooting yang diperoleh melalui tes pada sampel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Klasfikasi Tes shooting Sepakbola 

 

No Keterangan Norma Fi % 

1. Baik sekali 21-25 0 0% 

2. Baik 16-20 16 59,3% 

3. Sedang 11-15 11 40,7% 

4. Kurang 6-10 0 0% 

5. Kurang sekali 1-5 0 0% 

Jumlah  27 100% 
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Gambar 4.2 Diagram Tes Shooting 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan tes shooting dari 27 

orang siswa yang memiliki kategori Baik sebanyak 16 orang dengan 

persentasi 59.3%, yang memiliki kategori sedang sebanyak 11 orang 

dengan persentasi 40.7%. 

4.1.1.3 Hasil Tes Menggiring Bola 

Hasil tes menggiring bola yang diperoleh melalui tes pada 

sampel sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Klasfikasi Tes Menggiring bola Sepakbola 

No Keterangan Norma Fi % 

1. Baik sekali 21-25 7 25,9% 

2. Baik 16-20 15 55,6% 

3. Sedang 11-15 5 18,5% 

4. Kurang 6-10 0 0% 

5. Kurang sekali 1-5 0 0% 

Jumlah  27 100% 
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Gambar 4.3 Diagram Tes Menggiring bola 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan menggiring bola 

dari 27 orang siswa yang memiliki kategori Baik sekali sebanyak 7 

orang dengan persentasi 25.9%, yang memiliki kategori baik 

sebanyak 15 orang dengan persentasi 55.6%, yang memiliki kategori 

sedang sebanyak 5 orang dengan persentasi 18.5%. 

4.1.1.4 Hasil Tes Menghentikan Bola 

Hasil tes menghentikan bola yang diperoleh melalui tes pada 

sampel sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Klasfikasi Tes Menghentikan bola 

No Keterangan Norma Fi % 

1. Baik sekali 21-25 3 11,1% 

2. Baik 16-20 18 66,7% 

3. Sedang 11-15 6 22,2% 

4. Kurang 6-10 0 0% 

5. Kurang sekali 1-5 0 0% 

Jumlah  27 100% 
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Gambar 4.4 Diagram Tes Menghentikan bola  

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan menghentikan bola 

dari 27 orang siswa yang memiliki kategori Baik sekali sebanyak 3 

orang dengan persentasi 11.1%, yang memiliki kategori baik 

sebanyak 18 orang dengan persentasi 66.7%, yang memiliki kategori 

sedang sebanyak 6 orang dengan persentasi 22.2%. 

  4.1.1.5 Hasil Tes Menyundul Bola 

Hasil tes menyundul bola yang diperoleh melalui tes pada 

sampel sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Klasfikasi Tes Menyundul bola 

 

No Keterangan Norma Fi % 

1. Baik sekali 16-20 5 18,5% 

2. Baik 11-15 19 70,4% 

3. Sedang 6-10 3 11,1% 

4. Kurang 1-5 0 0% 

Jumlah  27 100% 
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Gambar 4.5 Diagram Tes Menyundul bola  

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan menyundul bola 

dari 27 orang siswa yang memiliki kategori Baik sekali sebanyak 5 

orang dengan persentasi 18.5%, yang memiliki kategori baik 

sebanyak 19 orang dengan persentasi 70.4%, yang memiliki kategori 

sedang sebanyak 3 orang dengan persentasi 11.1%. 

  4.1.1.6 Hasil Tes Keterampilan Sepakbola 

Hasil tes keterampilan sepakbola yang diperoleh melalui tes 

pada sampel sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Klasfikasi Tes Keterampilan Sepakbola 

 

No 
Jumlah 

Nilai 

Klasfikasi 

Keterampilan 

Sepakbola 

F1 % 

1 95-120 Baik Sekali (BS) 0 0 

2 73-96 Baik (B) 27 100% 

3 49-72 Sedang (S) 0 0 

4 25-48 Kurang (K) 0 0 

5 1-24 Kurang Sekali (KS) 0 0 
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Gambar 4.6 Diagram Tes Keterampilan Seapkbola 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan keterampilan dasar 

sepakbola dari 27 orang siswa yang memiliki kategori Baik sekali 

sebanyak 18 orang dengan persentasi 66.6%, yang memiliki kategori 

baik sebanyak 9 orang dengan persentasi 33.3%. 

4.1.2 Hasil Tes Kebugaran Jasmani 

Hasil tes Kebugaran jasmani yang didapatkan dari pemain 

sepakbola siswa SMA Negeri 7 Batanghari dengan jumlah 27 siswa dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

4.1.2.1 Tes Lari 60 meter 

Hasil tes kebugaran jasmani lari 60 meter yang diperoleh 

melalui tes pada sampel sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 Klasfikasi Kebugaran Jasmani Lari 60 meter 

No 

Klasifikasi Lari 

60 meter 
Norma Nilai Fi % 

1. Baik sekali S.d - 6,7" 5 0 0% 

2. Baik 6,8" -7,6" 4 9 33,3% 

3. Sedang 7,7" -8,7" 3 15 55,6% 

4. Kurang 8,8"10,3" 2 3 11,1% 

5. Kurang sekali 10,4" -dst 1 0 0% 

  Jumlah 27 100% 

 

 

 
Gambar 4.7 Diagram Kebugaran Jasmani Lari 60 meter 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan kebugaran jasmani 

tes lari  60 meter dari 27 orang siswa yang memiliki kategori Baik 

sebanyak 9 orang dengan persentasi 33.3%, yang memiliki kategori 

sedang sebanyak 15 orang dengan persentasi 55.6%, yang memiliki 

kategori kurang sebanyak 3 orang dengan persentasi 11.1% 

4.1.2.2 Gantung Angkat Tubuh 

Hasil tes kebugaran jasmani gantung angkat tubuh yang 

diperoleh melalui tes pada sampel sebagai berikut: 

 

Tabel 4.8 Klasfikasi Kebugaran Jasmani Gantung Angkat 

Tubuh 
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No 
Klasifikasi Gantung 

Angkat Tubuh 
Norma Nilai Fi % 

1. Baik sekali 16 – Keatas 5 0 0% 

2. Baik 11 – 15 4 0 0,0% 

3. Sedang 6 – 10 3 24 88,9% 

4. Kurang 2 – 5 2 3 11,1% 

5. Kurang sekali 0 – 1 1 0 0% 

  Jumlah 27 100% 

 

          

 
Gambar 4.8 Diagram Kebugaran Jasmani gantung angkat 

tubuh 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan kebugaran 

jasmani tes gantung angkat tubuh siswa dari 27 orang siswa yang 

memiliki kategori sedang sebanyak 24 orang dengan persentasi 

88.9%, yang memiliki kategori kurang sebanyak 3 orang dengan 

persentasi 11.1%. 

 

 

4.1.2.3 Baring Duduk 
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Hasil tes kebugaran jasmani Baring Duduk yang diperoleh 

melalui tes pada sampel sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Klasfikasi Kebugaran Jasmani Baring Duduk 

No 
Klasifikasi Baring 

Duduk 
Norma Nilai Fi % 

1. Baik sekali 38 - Keatas 5 0 0% 

2. Baik 28 – 37 4 15 55,6% 

3. Sedang 19 – 27 3 12 44,4% 

4. Kurang 8 – 18 2 0 0,0% 

5. Kurang sekali 0 – 7 1 0 0% 

  Jumlah 27 100% 

 

 
Gambar 4.9 Diagram Kebugaran Jasmani baring duduk 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan kebugaran 

jasmani tes baring duduk  siswa dari 27 orang siswa yang memiliki 

kategori baik sebanyak 15 orang dengan persentasi 55.6%, yang 

memiliki kategori sedang sebanyak 12 orang degan persentasi 

44.4%. 

 

4.1.2.4 Loncat Tegak 
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Hasil tes kebugaran jasmani Loncat Tegak yang diperoleh 

melalui tes pada sampel sebagai berikut: 

Tabel 4.10 Klasfikasi Kebugaran Jasmani Loncat Tegak 

No 
Klasifikasi Loncat 

Tegak 
Norma Nilai Fi % 

1. Baik sekali 66 Keatas 5 0 0% 

2. Baik 53 - 65 4 19 70,4% 

3. Sedang 42 - 52 3 8 29,6% 

4. Kurang 31 - 41 2 0 0% 

5. Kurang sekali 0 - 30 1 0 0% 

  Jumlah 27 100% 

 

 

 
Gambar 4.10 Diagram Kebugaran Jasmani Loncat Tegak 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan kebugaran 

jasmani tes Loncat Tegak siswa dari 27 orang siswa yang memiliki 

kategori baik sebanyak 19 orang dengan persentasi 70.4%, yang 

memiliki kategori sedang sebanyak 8 orang degan persentasi 

29.6%. 

 

 

4.1.2.5 Lari 1000 meter 
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Hasil tes kebugaran jasmani Lari 1000 meter yang diperoleh 

melalui tes pada sampel sebagai berikut: 

 

Tabel 4.11 Klasfikasi Kebugaran Jasmani Lari 1000 meter 

 

No 

Klasifikasi 

Lari 1000 

meter 

Norma Nilai Fi % 

1. Baik sekali s.d - 3' 04” 5 0 0% 

2. Baik 3' 05” - 3'53” 4 16 59.3% 

3. Sedang 3' 54” - 4'46” 3 11 40.7% 

4. Kurang 4' 47” - 6'04” 2 0 0,0% 

5. Kurang sekali 6' 05” – dst 1 0 0% 

  Jumlah 27 100% 

 

 

 
 

Gambar 4.11 Diagram Kebugaran Jasmani Lari 1000 meter 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan kebugaran 

jasmani tes Lari 1000 meter dari 27 orang siswa yang memiliki 

kategori baik sebanyak 16 orang dengan persentasi 59.3%, yang 

memiliki kategori sedang sebanyak 11 orang degan persentasi 

40.7%. 
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4.1.2.6    Hasil tes kebugaran Jasmani Secara Keseluruhan 

Tabel 4.12 Klasfikasi Tingkat Kebugaran Jasmani Pemain 

Sepakbola Siswa SMA Negeri 7 Batanghari 

No Jumlah nilai 

Klasifikasi Kesegaran 

Jasmani Fi % 

1 22 – 25 Baik sekali          ( BS ) 0 0% 

2 18 – 21 Baik                     ( B ) 8 29.6% 

3 14 – 17 Sedang               ( S ) 19 70.3% 

4 10 – 13 Kurang                ( K ) 7 0% 

5 5 – 9 Kurang sekali     ( KS ) 0 0% 

    Jumlah 27 100 

 

     

 
Gambar 4.12 Diagram Tingkat  Kebugaran Jasmani Pemain 

Sepakbola Siswa SMA Negeri 7 Batanghari 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan kebugaran 

jasmani dari 27 orang siswa yang memiliki kategori sedang 

sebanyak 19 orang degan persentasi 70.3%, yang memiliki kategori 

kurang sebanyak 8 orang degan persentasi 29.6%. 

 

 

 

0

5

10

15

20

5 – 9 10 – 13 14 – 17 18 – 21 22 – 25 

Fr
e

ku
e

n
si

 

Norma 



4.2 Pembahasan 

Aspek latihan tersebut bertujuan mengetahui dan meningkatkan kondisi 

pemain, karena tanpa keterampilan dasar bermain sepakbola yang baik maka 

seseorang pemain tidak akan berkembang. Biasanya seorang pelatih akan 

memberikan latihan pada para pemainnya dan setelah itu akan memberikan 

evaluasi mengenai hasil latihan yang diberikan berhasil atau tidak di dalam 

meningkatkan kondisi fisik serta keterampilan dasar para pemainnya. “Untuk 

dapat bermain sepakbola, penguasaan teknik merupakan suatu keharusan dan 

penguasaan teknik yang tinggi diperlukan latihan yang sungguh-sungguh dan 

direncanakan dengan baik” (Remmy Mochtar, 1992: 54). Selain keterampilan 

sepakbola unsur kebugaran juga dibutuhkan dalam permainan sepakbola. 

Menurut Sucipto, dkk. (2000:17) “kemampuan dasar keterampilan 

sepakbola meliputi: a) Menendang bola, b) Menghentikan bola, c) Menggiring 

bola, d) Menyundul bola, e) merampas bola, f) Lemparan ke dalam, g) Menjaga 

gawang”. 

Pada penelitian ini keterampilan sepakbola yang di teliti yaitu, keterampilan 

gerak dasar passing, teknik menembak (shooting), keterampian menggiring bola, 

keterampilan menghentikan bola, keterampilan menyundul bola.  

Passing adalah seni memindahkan momentum bola dari satu pemain ke 

pemain lain Mielke (2007:19). Passing membutuhkan banyak teknik yang sangat 

penting agar tetap dapat menguasai bola. Dengan passing  yang baik, pemain akan 

dapat berlari ke ruang yang terbuka dan mengendalikan permainan saat 

membangun strategi penyerangan. Passing yang baik dimulai ketika tim yang 



sedang menguasai bola menciptakan ruang di antara lawan dengan bergerak dan 

membuka ruang di sekeliling pemain. 

Seorang pemain akan dinilai sebagai pemain yang kurang bagus jika bisa 

mendapatkan bola dan melakukan kontrol bola dengan baik, namun tidak bisa 

mencetak gol ketika memang ada kesempatan. Menembak langsung ke depan 

adalah yang terbaik, karena bisa mengambil bagian manapun dari gawang untuk 

dijadikan sasaran tembak (Salim, 2008:110).  

Sedangkan menggiring bola Mielke (2007:1) “menyatakan bahwa dribbling 

dalam permainan sepakbola didefinisikan sebagai penguasaan bola dengan kaki 

saat bergerak di lapangan permainan”. Dribbling adalah keterampilan dasar dalam 

sepakbola karena semua pemain harus mampu menguasai bola, saat sedang 

bergerak, berdiri, atau bersiap melakukan operan atau tembakan. 

Pada dasarnya menggiring bola adalah menendang terputus – putus atau pelan, 

oleh karenanya bagian kaki yang dipergunakan dalam menggiring bola sama 

dengan bagian kaki yang dipergunakan untuk menendang bola. Menggiring bola 

bertujuan antara lain untuk mendekati jarak kesasaran, melewati lawan, dan 

menghambat permainan. 

Pada unsur kebugaran jasmani banyak hal yang dapat mendukung, salah 

satu faktor itu adalah aktivitas kebugaran jasmani yang dilakukan oleh masing-

masing individu dalam keseharian. Dalam hal ini siswa yang mengikuti kegiatan 

olahraga belum tentu memiliki kebugaran jasmani yang cukup tinggi, dalam 

aktifitas kebugaran jasmani ini sangat dibutuhkan juga asupan makanan yang baik 

agar kondisi badan tetap terjaga arti antara kalori yang masuk dak keluar idealnya 



seimbang, agar tidak timbul penyakit-penyakit akibat kekurangan zat gizi dalam 

tubuh dan kelelahan. 

Unsur kebugaran jasmani yang baik sangat dibutuhkan sekali dalam 

mengikuti kegiatan olahraga sebab kegiatan ini memiliki intensitas yang cukup 

tinggi dan juga membutuhkan daya tahan yang cukup tinggi maka dari itu sangat 

butuh kebugaran jasmani yang baik dalam melakukan olahraga. Dalam penelitian 

ini ada beberapa kebugaran jasmani yang diketahui, dari setiap unsur kebugaran 

jasmani yang di tes semua dibutuhkan dalam olahraga. 

Tes lari 100 meter ini bertujuan untuk mengukur kecepatan, kecepatan 

dalam olahrag sangat dibutuhkan, karena dalam permainan suatu olahraga 

kecepatan merupakan unsur yang penting setiap pergerakan dalam permainan ini 

semua butuh kecepatan agar dapat bermain dengan benar. Setiap gerakan seperti 

passing untuk bisa cepat mengoper bola ke teman maka kecepatan sangat berperan 

penting dalam setiap gerakan ini.  

Oleh karena itu seseorang yang mempunyai kecepatan tinggi dapat 

melakukan suatu gerakan yang singkat atau dalam waktu yang pendek setelah 

menerima rangsang. Kecepatan disini dapat didefinisikan sebagai laju gerak 

berlaku untuk tubuh secara keseluruhan atau bagian tubuh. Faktor yang 

mempengaruhi kecepatan, antara lain adalah: kelentukan, tipe tubuh, usia, jenis 

kelamin (Moeloek, 1984 : 7-8).  

Dalam tes gantung siku tekuk  ini bertujuan untuk mengetahui ketahan otot 

lengan dan bahu, kekuatan daya tahan dibutuhkan dalam permainan olahraga. 

Sajoto, M (1988:58) menyatakan kekuatan atau strength otot lengan adalah 

komponen kondisi fisik yang menyangkut kemampuan otot bagian lengan seorang 



atlet pada saat mempergunakan otot–ototnya, menerima beban dalam waktu kerja 

tertentu. 

Tes baring duduk ini untuk mengukur kekutan otot perut, tentu kekuatan 

otot perut juga memeliki peran dalam setiap gerakan dalam permainan olahraga. 

Radcliffe dan Farentinos, (2003:203) menyatakan bahwa daya ledak adalah faktor 

utama dalam pelaksanaan segala macam keterampilan gerak dalam berbagai 

cabang olahraga. Berdasar pada definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

dua unsur penting yang menentukkan kualitas daya ledak adalah kekuatan dan 

kecepatan. Seorang pemain sepakbola yang memiliki daya ledak otot tungkai 

tentu sangat berperan aktif terhadap hasil tendangannya, menendang bola tidak 

hanya membutuhkan kekuatan namun perlu juga di dukung dengan kecepatan, 

sehingga daya ledak otot tungkai sangat di butuhkan pemain. 

Lari 100 meter dilakukan bertujuan untuk mengetahui daya tahan jantung, 

peredaran darah, dan pernafasan, ketiga hal ini perlu diketahui untuk seberapa 

kuat sang atlet untuk mengikuti kegiatan ini, tanpa ketiga unsur tersebut tentu 

daya tahan seorang pemain juga tidak akan tahan lama, sebagaimana kita ketahui 

dalam berolahraga memerlukan waktu yang cukup lama dalam melakukannya 

sehingga dibutuhkan daya tahan jantung dan paru yang bagus agar tidak 

terkendala oleh fisik dari pemain itu sendiri, sebab kalo hanya teknik dan mental 

saja yang bagus tanpa dibarengi fisik yang menunjangg dalam setiap melakukan 

kegiatan olahraga tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang masksimal. Dari ini 

maka pemain sepakbola juga wajib diberi latihan kondisi fisik terutama daya 

tahan jantung dan paru. 



Daya aerobik maksimum menggambarkan jumlah oksigen maksimum yang 

dikonsumsi per satuan waktu oleh seseorang selama tes, dengan latihan yang 

semakin lama semakin berat. Vo 2 Max adalah oksigen yang diambil (Oxygen 

Uptake) selama usaha maksimal. Sutardji, (2000: 27). 

Untuk dapat melakukan permainan sepakbola sebagai mana yang telah kita 

bahas diatas maka sangat perlu dilakukanya latihan kondisi fisik atlet selain 

melatih teknik dan taktik dalam bermain, sebab tanpa dukungan dari unsur kondisi 

fisik yang baik maka segala teknik dan taktik yang akan diterapkan tidak akan 

berjalan sebagaimana mestiny dan tentu dapat merugikan sang atlet sendiri,  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan seorang pemain yang memiliki 

keterampilan yang baik perlu dukungan kebugaran jasmani yang baik, karena 

tanpa adanya kebugaran jasmani maka keterampilan sepakbola tidak dapat 

dilaksanakan dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


