
 

 

 

ABSTRAK 

 

Sepri Eka Putra, (2012) Studi Tentang Kondisi Fisik Pemain Sepakbola Sekolah   
Menengah Pertama Negeri 1 Kota Solok. 

 
Masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya kondisi fisik yang dimiliki 

oleh pemain sepakbola SMP Negeri 1 Kota Solok. Tujuan penelitian ini untuk 
mengungkapkan tentang kondisi fisik pemain sepakbola SMP Negeri 1 Kota 
Solok yang berkenaan dengan daya tahan, kecepatan, kekuatan otot perut dan 
kelentukan. 

 
Jenis penelitian ini adalah  deskriptif . Populasi dalam penelitian ini adalah 

pemain sepakbola SMP Negeri 1 Kota Solok yang mengikuti ekstrakurikuler 
sepakbola yang berjumlah 20 orang. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara 
total sampling artinya semua pemain sepakbola SMP Negeri 1 Kota Solok yang 
berada pada populasi dijadikan sampel yang berjumlah 20 orang. Data dalam 
penelitian ini adalah data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh 
peneliti dengan melakukan pengukuran terhadap variabel kondisi fisik yang di tes 
yaitu daya tahan dengan lari 2400 meter, kecepatan dengan lari 30 meter, 
kekuatan otot perut dengan sit-up dan kelentukan dengan flexiometer. Data diolah 
dengan menggunakan statistik deskriptif  (tabulasi frekuensi).  

Dari analisis data terhadap 20 orang pemain sepakbola SMP Negeri 1 Kota 
Solok  diperoleh hasil penelitian sebagai berikut : 1) Daya tahan 30% (6 orang) 
berkategori sedang dan 70% (14 orang) berkategori kurang, 2) Kecepatan 10% (2 
orang) berketegori baik, 40% (8 orang) berkategori sedang, 35% (7 orang) 
berkategori kurang dan 15% (3 orang) berkategori kurang sekali, 3) kekuatan otot 
perut 40% (8 orang) berkategori sedang dan 60% (12 orang) berkategori kurang, 
dan 4) kelentukan 15% (3 orang) berkategori sedang, 70% (14 orang) berkategori 
kurang dan 15% (3 orang) berkategori kurang sekali. Berdasarkan hasil yang 
diperoleh dari kondisi fisik pemain sepakbola SMP Negeri 1 Kota Solok diatas 
maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pemain sepakbola SMP 
Negeri 1 Kota Solok memiliki kondisi fisik yang kurang baik, sehingga perlu 
ditingkatkan lagi latihan tentang kondisi fisik supaya dapat mencapai suatu 
prestasi yang membanggakan.  
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