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ABSTRACT 

This Research is research of experiment. This research is conducted by at 

students extracurricular football of Mts pekanbaru hasanah. Research data 

obtained and collected to pass tes early and final tes before and after conducting 

practice of attack and retreat drill. obtained to be data to be analysed 

descriptively. 

Result identify problem indicate that students extracurricular football of 

mts pekanbaru hasanah not yet owned agility in playing at football. This matter is 

caused by the lack of practice which is flange at the agility and also less 

systematic practice programs and terencana. Problem of which is lifted in this 

research is " What is there are Influence of Practice of Attack and retreat drill To 

agility At Students extracurricular football of mts pekanbaru hasanah ?" raised 

hypothesis at this research is " There are influence of practice of attack and 

retreat drill to agility at football students extracurricular of mts pekanbaru 

hasanah." This research aim to to know Influence of Practice of Attack and 

retreat drill To agility At Students extracurricular football of mts pekanbaru 

hasanah. 

 Result of analysis of menunjukan that there are influence which is 

Practice signifikan of Running drill clock ( X) To agility ( Y) At Students 

extracurricular football of mts pekanbaru hasanah. Pursuant to analysis test t 

yield thitung equal to 5,654 and t tabel equal to 1,761. Meaning thitung > ttabel 

so that can be concluded that Ho refused and Ha accepted. Make-Up of mean 

0,78 after tested with test of t seen that thitung bigger than ttabel, hence practice 

of attack and retreat drill during 16 times can improve agility which is signifikan. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian ini dilakukan pada 

siswa ekstrakurikuler sepakbola Mts hasanah pekanbaru. Data penelitian 

diperoleh dan dikumpulkan melalui tes awal dan tes akhir sebelum dan sesudah 

melakukan latihan Attack and retreat drill. Data yang diperoleh dianalisis secara 

deskriptif. 

Hasil identifikasi masalah menunjukkan bahwa siswa ekstrakurikuler 

sepakbola mts hasanah pekanbaru belum memiliki kelincahan dalam bermain 

sepakbola. Hal ini disebabkan kurangnya latihan yang mengarah pada kelincahan 

tersebut serta program-program latihan yang kurang sistematis dan terencana. 

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat Pengaruh 

Latihan Attack and retreat drill Terhadap kelincahan Pada siswa ektrakurikuler 

sepakbola mts hasanah pekanbaru ?” Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini 

adalah “Terdapat pengaruh latihan attack and retreat drill terhadap kelincahan 

pada siswa ektrakurikuler sepakbola mts hasanah pekanbaru.” Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Latihan attackand retreat drill Terhadap 

kelincahan Pada siswa ekstrakurikuler sepakbola mts hasanah pekanbaru. 

Hasil analisis menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

Latihan attack and retreat drill (X) Terhadap kelincahan (Y) Pada Siswa 

ekstrakurikuler sepakbola mts hasanah pekanbaru. Berdasarkan analisis uji t 

menghasilkan thitung sebesar 5,654 dan ttabel sebesar 1,761.  Berarti thitung > ttabel 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Peningkatan rata-

rata 0,78  setelah diuji dengan uji t terlihat bahwa thitung lebih besar dari ttabel, maka 

latihan attack and retreat drill selama 16 kali dapat meningkatkan kelincahan 

yang signifikan. 
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A. PENDAHULUAN 

 

Olahraga adalah suatu aktivitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat, 

keberadaannya di tengah kehidupan masyrakat saat ini sudah menjadi bagian 

hidup dari masyarakat itu sendiri. Sebab olahraga dewasa ini sudah menjadi trend 

di masyarakat salah satu contoh olahraga yg begitu di minati baik bagi orang 

tua,remaja maupun anak-anak ialah olahraga. Karena olahraga mempunyai makna 

tidak hanya kesehatan, tetapi lebih dari itu ialah menjadi sarana pendidikan dan 

prestasi. Melalui kegiatan olahraga ini para remaja maupun anak-anak banyak 

menuai manfaat, baik dalam pertumbuhan fisik, mental, maupun sosial. Dalam 

undang-undang RI No 3 tahun 2005 pasal 1 ayat 3 tentang sistem keolahragaan 

nasional menjelaskan bahwa: olahraga prestasi adalah olahraga yang menbina dan 

mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan 

melalui kompetisi untik mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan 

dan teknologi keolahragaan‟Toho Cholik Mutohir;2005-158. Berkenaan dengan 

itu, pasal 20 ayat 1 di sebutkan bahwa ; olahraga prestasi dimaksudkan sebagai 

upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka 

meningkatkan harat dan martabat bangsa”. Dari kutipan diatas jelas sekali bahwa 

olahraga mempunyai peran penting dalam mengangkat marwah bangsa ini 

dihadapan negara-negara tetangga bahkan di dunia. 

Dalam upaya membina prestasi yang baik maka pembinaan harus di mulai 

dari pembinaan usia muda karena bakat yang sudah baik di usia yang masih muda 

sangat menentukan menuju tercapainya mutu prestasi yang oftimal dalam cabang 

olahraga sepakbola,maka dari itu wadahnya adalah di Mts Hasanah karena di Mts 

ini membuka kegiatan ekstrakurikuler sepakbola dengan dilatih dan di didik 

dengan benar. Latihan attack and retreat drill dalam pelaksanaannya mempunyai 

aturan sendri,menurut Jay Dawes Mark roozen dalam buku Developing Agility 

and Quickness yang telah di terjemahkan,attack and retreat drill adalah suatu 

latihan yang di lakukan di permukaan yang rata,melakukan sprint,maju mundur 

dengan jarak sesuai yang telah di tentukan. Latihan ini di lakukan dalam suatu 

ragkaian attack and retreat drill yang cepat sesuai jarak yg telah di tentukan dan 

di hitung oleh waktu dalam kelincahan. 

Latihan (training) merupakan suatu kegiatan yang dikembangkan untuk 

mempersiapkan kondisi fisik dengan tujuan meningkatkan potensi kemampuan 

biamotor atlet ketingkat yang lebih tinggi (bompa, 1994) dalam kristi agusti 2010. 

Orientasi fisikal setiap latihan yang dilakukan merupakan ciri utama, 

sepertipenekanan pada aaspek gerak,daya tahan,kecepatan,kelincahan,daya 

ledak,maupun kekuatan (lutan,2001). Wujud nyata dari kegiatan latihan fisik 

adalah aktifitas,peragaan secara sadar dan bertujuan. Ini disertai dengan 

penggunaan alat-alat,setiap bentuk terdiri atas kegiatan yang menekan pada 

berbagai elemen kondisi fisik, sehingga elemen tersebut menjadi sangat dominan. 

Selanjutnya perwujudan gerak dalam berbagai cara latihan sangat terkait dengan 

jenis latihan yang dilakukan. Ini memiliki dasar spesifik,baik secara biologi 

maupun psikologi. Oleh karena itu perlu dicari pemecahannya, terutama latihan 

yahng lebih spesifik maupun satu tujuan,seperti kelincahan. 
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Kelincahan merupakan kemampuan seseorang dalam mengubah posisi di 

area tertentu. Seseorang mampu mengubah satu posisi yang berbeda dalam 

kecepatan tinggi dengan koordinasi yang baik,berarti kelincahannya cukup baik, 

sajoto(1995). Rusli Lutan (1991) menyatakan bahwa kelincahan (agility)adalah 

kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada 

waktu bergerak tanpa kehingan keseimbangan. Mempedomani kutipan di atas, 

jelas bahwa kelincahan adalah kemampuan atlet atau pemain dalam mengubah 

arah dan posisi tanpa kehilangan keseimbangan dalam gerak. Kelincahan 

berkaitan erat dengan tingkat kelentukan. Kelentukan yang baik seseorang tidak 

dapat bergerak dengan lincah. Selain itu faktor keseimbaangan dan kecepatan 

sangat berpengaruh terhadap kemampuan kelincahan seseorang. Kelentukan 

adalah kemampuan seseoarang untuk dapat melakukan gerak dengan ruang gerak 

seluas-luasnya dalam persendiannya.Kelentukan penting untuk melaksanakan 

kegiatan sehari-hari, lebih-lebih sebagai seorang pemain atau seorang atlet suatu 

cabang olahraga yang menuntut keluesan gerak. Seseorang yang lentuk akan lebih 

lincah gerakannya.  

Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat popular, 

sepakbola menarik hampir semua orang untuk memainkanya karena sepakbola 

adalah suatu cabang olahraga yang sederhana dan menyenangkan ketika 

dimainkan, dengan sebuah bola dan lapangan yang luas maka sepakbola telah 

dapat dimainkan, oleh karenanya sepakbola merupakan  cabang olahraga yang 

dapat dimainkan dengan biaya yang sangat murah. Selain itu semua pergerakan 

yang dibutuhkan untuk membuat tubuh menjadi sehat terdapat dalam gerakan 

gerakan yang dilakukan di sepakbola, seperti berlari, melompat, melempar, dan 

yang paling utama menendang bola (Muhammad Zein 2009:1). 

Menurut (R.Soekarman:128)  pada umumya para pemain sepak bola hanya 

berlatih teknik dan taktik sepakbola saja. Mereka melupakan faktor penunjang 

yang lain yaitu kondisi fisik yang baik bagi seorang pemain. Seorang pemain 

tidak dapat  bermain sampai kepuncak prestasi bila tidak di tunjang oleh kondisi 

yang baik.  Kondisi yang baik tidak dapat dicapai hanya dengan bermain olahraga 

itu sendiri tetapi harus disiapkan khusus. Kemenangan dalam permainan 

sepakbola hanya akan diraih dengan melalui kerjasama dari tim tersebut. Di 

samping  itu setiap individu atau pemain harus memiliki kondisi fisik, mental dan 

teknik dasar yang bagus untuk  menciptakan gol sebanyak banyaknya. Menurut 

M. Sajoto (1995:8-10), terdapat 10 komponen kondisi fisik meliputi: kekuatan 

(strength), daya tahan (endurance), daya otot (muscular power) kecepatan 

(speed), kelentukan (flexibility), kelincahan (agility), koordinasi (coordination), 

keseimbangan (balance), ketepatan (accuracy), dan reaksi (reaction).  

Kelincahan  merupakan faktor yang penting untuk dapat berpartisipasi 

dalam bermacam-macam kegiatan olahraga. Menurut M. Sajoto (1995:9) 

kelincahan adalah kemampuan seseorang mengubah arah di area tertentu. 

Seseorang yang mampu mengubah satu posisi yang berbeda dalam kecepatan 

tinggi dengan koordinasi yang baik, berarti kelincahanya cukup baik. Seperti 

halnya seorang pemain sepakbola ketika berlari untuk mengubah arah  harus 

membutuhkan kelincahan untuk berkelit menghindar dari lawan, berhenti 
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menguasai bola dengan tiba-tiba, dan disaat akan melakukan dribbling/mengiring 

bola harus mempunyai kelincahan (agility) yang cukup.  

Perlu di ketahui bahwa pemain sepakbola punya cara berbeda-beda dalam 

meningkatkan kelincahan. Ada yang melakukan latihan attack and reatreat drill, 

shuttle run,dengan zig-zag run,dan latihan side jump sprint dapat memberikan 

pengaruh terhadap kelincahan pada pemain sepakbola. Ada beberapa bentuk 

latihan yang dapat meningkatkan kelincahan. Adapun bentuk latihan kelincahan 

tersebut diantaranya: Attack and retreat drill, M-drill, Star drill,shuttle run,zig-

zag run. Attack and retreat drill adalah suatu metode latihan yang membutuhkan 

kecepatan dan kelincahan latihan yang di lakukan di permukaan yang 

rata,melakukan sprint,maju mundur dengan jarak sesuai yang telah di tentukan. 

Latihan ini di lakukan dalam suatu ragkaian attack and retreat drill yang cepat 

sesuai jarak yg telah di tentukan dan di hitung oleh waktu dalam kelincahan. (Jay 

Dawes Mark Roozen)dalam buku Developing Agility and Quickness. Untuk 

melakukan latihan attack and retreat drill ini di butuhkan kecepatan dan 

kelincahan yang baik. Namun hingga saat ini masih belum di temukan literatur 

yang dapat menggunakan pengaruh latihan tersebut terhadap 

kelincahan,khususnya pada pemain sepakbola.Dengan demikian penelitian ini 

direncanakan untuk membuktikan sekaligus memperoleh dosis latihan kelincahan 

mengunakan alat yang di seseuaikan dengan kebutuhan cabang olahraga 

sepakbola. Oleh karena itu dengan di bentuklah bentuk latihan yang dapat 

meningkatkan komponen kelincahan pemain sepak bola diantaranya atack and 

retreat drill. Selain itu untuk meningkatkan kelincahan pemain sepak bola di 

perlukan nutrisi dan gizi yang baik untuk meningkatkan pembentukan kinerja 

otot, sehingga hasil yang didapatkan lebih maksimal. Dalam hal ini peneliti hanya 

melakukan penelitian Pengaruh Latihan Attack and Retread drill terhadap 

peningkatan kelincahan sesuai dengan judul yang telah di tetapkan untuk di 

lakukan penelitian. 

B. METODE PENELITIAN 
   

Jenis Penelitian  

Adapun penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Dengan 

demikian metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian 

yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain 

dalam kondisi yang terkendalikan sugiyono (2008:107). 

 

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian. Populasi dalam 

pennelitian ini adalah siswa ekstrakurikuler MTs Hasanah Pekan baru yang 

terdapat di dalam  tim ekstrakurikuler  sepak bola sebanyak 15  orang. Sugiyono 

(2008 : 124) mengatakan sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila 

jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin 

membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel 

jenuh adalah Sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Jadi, 
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sampel dalam penelitian ini adalah siswa ekstrakurikuler  sepak bola MTs 

Hasanah Pekanbaru yang terdapat dalam tim sepak bola sebanyak 15 orang. 

Prosedur Penelitian 

Melakukan tes awal (pre-test) dengan menggunakan illinois agility test 

untuk mengetahui kelincahan, pelaksanaannya Aba-aba “siap” testee berdiri 

dibelakang garis “start”,Pada aba-aba “ya” testee mulai berlari kedepan dan 

melewati cones kemudian balik lagi, lalu berlari zig-zag melewati cones-cones 

yang telah disusun kemudian balik lagi, lalu lari lagi ke arah depan dan melewati 

cones, setalah itu berlari lagi melewati garis finish.gerakan di nyatakan gagal bila 

testee berlari tidak sesuai dengan arah panah,testee menjatuhkan atau melanggar 

cone-cone yang telah disusun. 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Setelah dilakukan Illinois Agility Test sebelum diterapkan perlakuan 

latihan Attack and retreat drill maka didapat data awal (pre-test) Hasil Illinois 

Agility Test adalah sebagai berikut: waktu terlama 20,16, waktu tercepat 16,12, 

dengan rata-rata 18,20, standar deviasi 1,12, dan variansi 1,26, data analisis pre 

tes illinois agility test dapat dilihat pada tabel  sebagai berikut:  

Tabel 1 . Analisis Pre-Test Illinois Agility Test 

STATISTIK PRE-TEST 

Sampel 15 

Mean 18,20 

Std. Deviation 1,12 

Variance 1,26 

Minimum 16,12 

Maximum 20,16 

Sum 273 

Sumber: Data Olahan Penelitian 2013 

Setelah dilakukan pos-test test Illinois Agility Test setelah diterapkan 

perlakuan latihan Attack and retreat drill  maka didapat data akhir Hasil Illinois 

Agility Test adalah sebagai berikut: waktu terlama 19,01, waktu tercepat 15,81, 

dengan rata-rata 17,23, standar deviasi 0,82, dan varians 0,67,, Analisis Hasil 

Post-Test Illinois Agility Test dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 2 . Analisis Post-Test Hasil Illinois Agility Test 

STATISTIK POST-TEST 

Sampel 15 

Mean 17,23 

Std. Deviation 0,82 

Variance 0,67 

Minimum 15,81 

Maximum 19,01 

Sum 258,51 

Sumber: Data olahan Penelitian 2012 



7 
 

Pengujian persyaratan anasis 

 

 Pengujian persyaratan analisis dimaksudkan untuk menguji asumsi awal 

yang dijadikan dasar dalam menggunakan teknik analisis variansi. Asumsi adalah 

yang dianalisis diperoleh dari sampel mewakili populasi berdistribusi normal, dan 

kelompok-kelompok yang dibandingkan berasal dari populasi yang homogen. 

Untuk itu pengujian yang digunakan yaitu uji normalitas. 

Uji normalitas dilakukan dengan uji Lillifors dengan taraf signifikan 0,05 

dengan hasil dari pengujian persyaratan sebagai berikut: 

Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan uji lillfors, hasil uji normalitas terhadap 

variable penelitian yaitu latihan attack and retreat drill(X) dan kelincahan(Y) 

dapat dilihat pada table berikut:  

Hasil uji normalitas 

Tabel 3. Uji Normalitas Data Hasil Hasil Agility Illinois Test  

Variabel L 0 Max LTabel 

Hasil Pree-Test Attack and retreat drill 0,122 0,220 

Hasil Post-Test Attack and retreat drill 0,162 0,220 

Sumber: Data Olahan Penelitian 2013 

Dari Tabel 3 di atas terlihat bahwa data hasil pretest Agility Illinois Test 

setelah dilakukan perhitungan menghasilkan L0 Max sebesar 0,122 dan Ltabel sebesar 

0,220.  Ini berarti L0 Max lebih kecil dari Ltabel.  Dapat disimpulkan penyebaran data 

hasil pretes Fungo Batting adalah berdistribusi normal.  Untuk pengujian data 

hasil Agility Illinois Test post test menghasilkan L0 Max sebesar 0,162 lebih kecil 

dari  Ltabel sebesar 0,220. Dapat disimpulkan bahwa penyebaran data hasil Agility 

Illinois Test postest adalah berdistribusi normal. 

L-Uji „t‟ 

Hipotisis yang diuji dalam penelitian ini adalah: 

Ho : Tidak terdapat pengaruh yan signifikan latihan Attack and Retreat Drill 

(X) terhadap kelincahan (Y) pada Siswa ektrakurikuler Sepakbola Mts 

Hasanah Pekanbaru. 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan latihan Attack and Retreat Drill (X)   

terhadap kelincahan (Y) pada Siswa eektrakurikuler Mts hasanah 

Pekanbaru. 

Data yang diperoleh dianalisis secara diskriptif,maka selanjutnya dilakuakan 

pengujian hipotisis penelitian yang telah diajukan sesuai masalah yaitu: “terdapat 

pengaruh latihan Attack and Retreat Drill (X) yang signifikan terhadap kelincahan 

(Y). Berdasarkan analisis uji t menghasilkan thitung sebesar 5,654 dan ttabel sebesar 

1,761. Berarti thitung >ttebel. Dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima.  

 Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan latihan attack 

and retreat drill (X) terhadap kelincahan (Y) pada siswa ektrakurikuler Mts 

Hasanah Pekanbaru pada tarap alfa 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95%. 
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Analisis Uji t 

1 ∑d 11,61 

2 N 15 

3 Rata (  d  ) 0,97 

4 Sd 0,78 

5 √n 3,87 

6 T 5,65 

 

nSd/

d
t

 

 87,3/66,0

97,0
t

 

 

  t =  5,65

  

Pembahasan 

 

 Setelah dilaksanakn penelitian yang diawali dari pengambilan data hingga 

data pengolahan data yang akhirnya dijadikan patokan sebagai pembahasan hasil 

penelitian sebagai berikut: Pengaruh latihan Attack and Ratreat Drill (X) 

Terhadap Kelincahan (Y) pada Siswa ektrakurikuler Sepakbola Mts Hasanah 

Pekanbaru, ini menunjukan terdapat pengaruh yang signifikan antara Dua variabel 

tersebut diatas. 

 Hasil pengujian hipotesis yang menunjukan terdapat pengaruh latihan 

Attack and Reatreat Drill terhadap kelincahan, ini mengambarkan bahwa 

kelincahan berpengaruh terhadap latihan Attack and Retreat Drill yang dibutuhkan 

untuk mendukung frekuensi saat melakukan kelincahan pada Siswa ektrakurikuler 

Mts Hasanah Pekanbaru. Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dalam latihan, 

maka diperlukan suatu program latihan yang baik dari seorang pelatih, dengan 

demikian berhasil tidaknya tujuan yang akan dicapai akan dipengaruhi oleh 

penerapan prinsip-prinsip latihan yang diperlukan dalam membuat program 

latihan. Salah satunya Latihan Attack and Retreat Drill. 

 Latihan Attack retreat drill adalah latihan yang mengembangkan kecepatan 

lari kedepan,gerakan lari kesamping(lateral run), kecepatan lari 

kebelakang(backpedal run).Untuk melakukan latihan ini dibutuhkan lapangan 

berumput yang luas dan Cone atau kerucut untuk menyusun lima buah kun 

persegi empat yang berukuran 10 yard diatas area berumput. 
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D. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil temuan dan pengolahan data yang dilakukan dapat 

disimpulkan sebagai berikut: Terdapat pengaruh yang signifikan antara latihan 

Attack and retreat drill (X) terhadap kelincahan (Y) pada siswa ektrakurikuler 

sepakbola MTs Hasanah Pekanbaru Berdasarkan analisis uji t menghasilkan thitung 

sebesar 5,654 dan ttabel sebesar 1,761.  Berarti thitung > ttabel sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Peningkatan rata-rata 0,78 setelah 

diuji dengan uji t terlihat bahwa thitung lebih besar dari ttabel, maka latihan Running 

Clock Drill selama 16 kali dapat meningkatkan hasil pukulan yang signifikan 

 

Saran  

 Berdasarkan temuan yang diperoleh dalam penelitian ini disarankan 

kepada: 

Diharapkan agar penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan dalam 

menyusun strategi latihan dalam olahraga yang mampu meningkatkan penguasaan 

teknik olahraga di kalangan para atlet. 

Diharapkan agar atlet meningkatkan penguasaan teknik yang lebih baik, sehingga 

kualitas permainan juga semakin baik. 

Diharapkan bagi siswa ektrakurikule sepakbola Mts Hasanah Pekanbaru, agar 

pelatih lebih kreatif menggali dan mengembangkan metoda latihan yang lebih 

efektif dan efisien. 

Bagi Peneliti, sebagai masukan penelitian lanjutan dalam rangka          

pengembangan ilmu dalam bidang Pendidikan olahraga. 
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