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Abstrak 

 

Andrias Puguh Yulianto. hubungan antara indeks massa tubuh dan kelincahan 

dengan hasil menggiring bola di SSb cendoro kabupaten tuban usia 14 tahun, 

Skripsi, PENJAS, FIKS UN PGRI Kediri, tahun 2021. 

     Penelitian ini dilatarbelakangi dari hasil pengamatan peneliti, bahwa indeks 

massa tubuh dan kelincahan yang ditingkatkan akan menjadikan kemampuan 

menggiring bola akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya kemampuan 

menggiring, maka akan semakin mudah untuk seorang pelatih dalam menyusun 

sebuah strategi. 

Fokus masalah dalam permasalahan penelitian ini adalah (1) Adakah hubungan 

antara indeks massa tubuh dengan hasil menggiring bola pada pemain SSb 

Cendoro usia 14 tahun? (2) Adakah hubungan antara kelincahan dengan hasil 

menggiring bola pada pemain SSb Cendoro usia 14 tahun? (3) Adakah hubungan 

antara indeks massa tubuh dan kelincahan dengan hasil menggiring bola pada 

pemain SSb Cendoro usia 14 tahun? 

      Penelitian ini menggunakan teknik penelitian korelasional dengan pendekatan 

secara korelasi dengan tiga variabel bebas, yaitu : indeks massa tubuh (X1) dan 

kelincahan (X2) serta satu variabel terikat yaitu menggiring bola pada sepakbola 

(Y).  

     Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1)Ada hubungan antara indeks massa 

tubuh dengan hasil menggiring bola pada pemain SSb Cendoro usia 14 tahun. (2) 

Ada hubungan antara kelincahan dengan hasil menggiring bola pada pemain SSb 

Cendoro usia 14 tahun. (3) Ada hubungan antara indeks massa tubuh dan 

kelincahan dengan hasil menggiring bola pada pemain SSb Cendoro usia 14 

tahun.  
 

Kata kunci: indeks massa tubuh, kelincahan, menggiring bola 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mempunyai kemampuan bermain sepakbola tentunya sangat 

menyenangkan. Kemampuan yang baik tentunya akan mampu mengangkat 

menjadi sebuah prestasi. Apabila kemampuan tersebut kurang berkembang, 

maka tidak ada salahnya seseorang untuk bermain sepakbola. Orang yang 

memainkan tentunya akan meningkatkan kualitas kesehatan bagi diri mereka 

sendiri.  

Kemampuan yang baik tentunya akan bisa ditingkatkan dengan proses 

latihan. Proses tersebut tentunya dapat ditempuh dengan jangka panjang 

dengan proses latihan yang terprogram oleh seorang pelatih. Prestasi sebuah 

tim sepakbola tentunya akan mampu mengangkat nama baik sebuah daerah, 

bahkan prestasi tersebut mampu untuk mengangkat prestasi sebuah negara. 

Menjadi seorang pemain sepakbola yang baik, tentunya harus memiliki 

komitmen untuk ditaati. Komitmen tersebut nantinya bila dipertahankan 

pastinya akan menjadi hal yang baik untuk kesehatan tubuh. Memiliki massa 

tubuh yang ideal tentunya menjadi dambaan bagi setiap orang. Massa tubuh 

yang ideal tentunya akan menjadikan tubuh tetap selalu bugar. 

Massa tubuh bisa dihitung dan diketahui melalui perhitungan indeks 

massa tubuh. Seorang atlet bila memiliki massa tubuh yang proporsional 

tentunya akan menunjang setiap kegiatan seseorang tersebut. Kualitas gerakan 
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juga semakin bagus. Terlebih lagi berat badan dan tinggi badan akan 

menunjang dalam kegitan olahraga. 

Kelincahan merupakan salah satu unsur kondisi fisik. Menurut sajoto 

kondisi fisik ada 10 macam. Kelincahan juga dibutuhkan dalam setiap gerakan 

yang sifatnya anaerobik. Pada cabang sepakbola, kelincahan dibutuhkan salah 

satunya untuk meningkatkan kualitas menggiring bola. Kengan meningkatnya 

kualitas kelincahan seorang atlet maka, gerakan menggiring bola tentunya 

menjadi semakin atraktif. 

Kelincahan yang baik diikuti dengan massa tubuh yang ideal sudah pasti 

dapat menjadikan sebuah kualitas gerak bagi seseorang yang gemar 

berolahraga. Menggiring bola merupakan salah satu bagian dari teknik dalam 

permainan sepakbola. Menggiring bola juga dibutuhkan saat seorang pemain 

menghadapi sbeuah situasi yang crowded pada sebuah pertandingan. Hal 

tersebut diperlukan untuk merubah sebuah situasi agar mampu menciptakan 

sebuah peluang.  

Latihan sepakbola juga semakin menjamur di berbagai daerah. Mulai dari 

tingkat SSb hingga tingkat propinsi. Begitu pula yang dialami oleh anak-anak 

di daerah Cendoro Kecamatan Palang. Anak anak begitu aktif dalam mengikuti 

latihan yang sedang diikuti. SSb Cendoro juga merupakan bagian dari 

perkumpulan SSb ASEKAB di Kabupaten Tuban. SSb ini juga menjadi tempat 

anak-anak masyarakat sekitar dalam mengisi kegiatan positif. Prestasi SSb 

Cendoro juga tergolong bagus. SSb ini pernah merasakan juara di level junior.  
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Dengan uraian singkat mengenai pemikiran tersebut. Muncul ide pikiran 

untuk melakukan sebuah penelitian yang akan diangkat. Hubungan indeks 

massa tubuh dan kelincahan dengan hasil menggiring bola pada olahraga 

sepakbola di SSb Cendoro usia 14 tahun di Kabupaten Tuban. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Indeks massa tubuh yang ideal akan menjadikan kualitas gerakan seorang 

atlet akan semakin baik. 

2. Kelincahan akan sangat berguna saat keadaan crowded yang akan 

mengubah sebuah situasi menjadi berbeda. 

3. Menggiring bola juga diperlukan pada saat tertentu untuk dapat 

menciptakan sebuah situasi yang berbeda. 

4. Anak anak di kawasan desa Cendoro Kecamatan Palang sering berlatih di 

SSb Cendoro.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan mengingat keterbatasan 

waktu, tenaga dan kemampuan peneliti, maka masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini meliputi indeks massa tubuh dan kelincahan dengan hasil 

menggiring bola pada SSb Cendoro usia 14 tahun.  
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D. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan diatas maka rumusan maslah pada penelitian ini dapat di 

jabarkan sebagai berikut:  

1. Adakah hubungan antara indeks massa tubuh dengan hasil menggiring 

bola pada pemain SSb Cendoro usia 14 tahun? 

2. Adakah hubungan antara kelincahan dengan hasil menggiring bola pada 

pemain SSb Cendoro usia 14 tahun? 

3. Adakah hubungan antara indeks massa tubuh dan kelincahan dengan hasil 

menggiring bola pada pemain SSb Cendoro usia 14 tahun? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 

hubungan sebagai berikut: 

1. Seberapa besar hubungan antara indeks massa tubuh dengan hasil 

menggiring bola pada pemain SSb Cendoro usia 14 tahun. 

2. Seberapa besar hubungan antara kelincahan dengan hasil menggiring bola 

pada pemain SSb Cendoro usia 14 tahun. 

3. Seberapa besar hubungan antara indeks massa tubuh dan kelincahan 

dengan hasil menggiring bola pada pemain SSb Cendoro usia 14 tahun. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini ada 2 yaitu: 
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1. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para 

pembacanya, serta mampu menjadi salah satu syarat untuk memeperoleh 

gelar sarjana pada jenjang perguruan tinggi. 

2. Secara teoritis  

Mampu mengembangkan IPTEK khususnya pada bidang olahraga 

sepakbola usia di tingkat SSb.  
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