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HUBUNGAN BENTUK TELAPAK KAKI DAN PANJANG TUNGKAI 

DENGAN KELINCAHAN DAN KECEPATAN PEMAIN FUTSAL SMK 

MUHAMMADIYAH BLIGO PEKALONGAN 

 

  Abstrak 

Futsal merupakan salah satu cabang olahraga permainan yang disukai oleh 

masyarakat pada akhir-akhir ini, yang popularitasnya tidak saja sebagai olahraga 

prestasi tetapi juga sering sebagai olahraga rekreasi maupun kesehatan. 

Kelincahan dan kecepatan merupakan parameter kinerja yang penting dalam 

permainan futsal. Faktor yang mempengaruhi kelincahan dan kecepatan 

diantaranya bentuk telapak kaki dan panjang tungkai. Untuk mengetahui ada atau 

tidaknya hubungan bentuk telapak kaki dan panjang tungkai dengan kelincahan 

dan kecepatan pemain futsal SMK Muhammadiyah Bligo Pekalongan. Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional. Populasi 

yang digunakan adalah pemain futsal SMK Muhammadiyah Bligo Pekalongan 

dengan usia 15-18 tahun yang berjumlah 30 orang. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling. Pengujian normalitas data menggunakan 

Shapiro Wilk Test dan pengujian homogenitas menggunakan  One-Way Anova. 

Hasil penelitian dianalisa dengan menggunakan uji Correlation Pearson Product 

Moment. Hasil uji Correlation Pearson Product Moment didapatkan tidak adanya 

hubungan antara bentuk telapak kaki dan kelincahan dengan nilai signifikansi 

0,091 dan nilai korelasi -0,379 dan tidak adanya hubungan anatara bentuk telapak 

kaki dan kecepatan dengan nilai signifikansi 0,495 dan nilai korelasi -0,158. 

Terdapat hubungan antara panjang tungkai dan kelincahan dengan nilai 

signifikansi 0,018 dan nilai korelasi 0,512 serta adanya hubungan antara panjang 

tungkai dan kecepatan dengan nilai signifikansi 0,016 dan nilai korelasi 0,531. 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu terdapat hubungan antara panjang tungkai 

dengan kelincahan dan kecepatan, sedangkan tidak ada hubungan anatara bentuk 

telapak kaki dengan kelincahan dan kecepatan. 

 

Kata Kunci: kelincahan, kecapatan, bentuk telapak kaki, panjang tungkai. 

 

Abstract 

Futsal is one of the most popular sport game today, it is not only forr sport 

achievement but also for their recreation and healthy. Agility and speed are 

important performance parameters in futsal games. Several factors that affect 

agility and speed include the shape of foot soles and the leg length. To find out 

whether or not there is a  the relation between the shape of foot soles and the legs 

length compared with the agility and speed of futsal players at SMK 

Muhammadiyah Bligo Pekalongan. The type of this research is cross sectional 

method. The population of this research are futsal players from SMK 

Muhammadiyah Bligo Pekalongan with an average age of 15-18 years, amounting 

to 30 people. The sampling technique used purposive sampling. The testing data 

used normality test with Shapiro Wilk Test method and homogeneity test with 

One-Way Anova method. Results of the study were analyzed with Correlation 

Pearson Product Moment test. Pearson Product Moment Correlation test results 

obtained no relation between the shape of the foot and agility with a significance 

value of 0.091 and the linkage value -0,379 and there was no relation between the 
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shape of the foot and the correlation value with 0.495 and significance value -

0.158. It is estimated that there is a relation between leg length and agility with a 

significance value of 0.018 and a value of 0.512. The conclusion of this study is 

there is a relation between the legs length with agility and speed, whereas no 

relation between shape of the foot soles with agility and speed. 

 

Keywords: agility, speed, the shape of foot soles, the leg lenght. 

 

1. PENDAHULUAN 

Futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua tim, yang masing-masing 

beranggotakan lima orang. Tujuannya adalah memasukkan bola ke gawang lawan, 

dengan memanipulasi bola dengan kaki. Permainan futsal bersifat cepat dan 

dinamis yang menjadikan pemain harus bergerak secara cepat dalam lapangan 

yang relatif kecil. Saat ini futsal sudah menjadi olahraga prestasi yang cukup 

bergengsi 

dengan banyaknya kompetisi-kompetisi dari tingkat umur, pelajar, amatir hingga 

liga profesional untuk kompetisi nasional bahkan hingga ke tingkat internasional 

mulai dari piala asia hingga piala dunia, hal ini merupakan target prestasi yang 

dapat djadikan acuan dalam bermain futsal (Aliza, 2014). 

Menurut Letona et al. (2015) kelincahan merupakan parameter kinerja 

yang penting dalam permainan futsal, yang dapat didefinisikan sebagai 

kemampuan untuk mengubah arah tubuh dengan cepat dan merupakan hasil dari 

kombinasi kekuatan, kecepatan, keseimbangan dan koordinasi. Jadi kelincahan 

tidak hanya menuntut kecepatan,  tetapi juga fleksibilitas yang baik dari sendi-

sendi  anggota tubuh. Orang tidak akan bisa bergerak lincah tanpa memiliki 

fleksibilitas. Selain itu, kelincahan juga membutuhkan keseimbangan yang bagus 

(Kardjono, 2008). Salah satu bagian yang mempengaruhi struktur muskuloskeletal 

dan biomekanik pada kaki adalah arkus pedis atau lengkung kaki. Tahap 

lengkungan tulang telapak kaki setiap orang tidak sama (Lendra & Santoso, 

2009). 

Kelincahan dan kecepatan juga perlu factor fisik atau jasmani seperti 

panjang tungkai. Panjang tungkai termasuk bagian dari antropometri yang 

berpengaruh dengan sumbangan yang diberikan pada titik kecil terhadap 

kelincahan dan kecepatan pemain futsal. Manusia tidak akan pernah mempunyai 

sifat-sifat jasmani atau fisik yang sama persis satu dengan yang lainnya, sehingga 

https://id.wikipedia.org/wiki/Permainan
https://id.wikipedia.org/wiki/Bola


 
 

3 

 

panjang tungkai pemain dan kelincahan serta kecepatan juga berbeda (Rudiyanto, 

et al., 2012). 

 

2. METODE 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Cross Sectional yang 

merupakan suatu penelitian yang mempelajari hubungan dimana variabel sebab 

atau resiko dan akibat atau kasus yang terjadi pada objek penelitian diukur atau 

dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan (Notoatmodjo, 2012). Populasi 

penelitian ini pemain futsal yang terdapat pada Sekolah Menengah Kejuruan di 

Pekalongan dengan jumlah populasi 30 orang. Instrumen penelitian menggunakan 

footprint test dan meteran. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHSAN 

3.1 Hasil 

3.1.1 Karakteristik Responden 

Tabel 1 Karakteistik Responden 

Karakteristik Responden Mean Maximum Minimum 

Usia  16,47 18 15 

Tinggi Badan 167,7 178 150 

Berat Badan 56,33 66 45 

Bentuk telapak kaki 47,41 72,8 29,6 

Panjang Tungkai  88,90 96 80 

Kelincahan  15,92 17,57 14,64 

Kecepatan  3,51 3,96 3,01 

 

Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan bahwa semua sampel mempunyai 

karakteristik yang sama atau homogen, tidak ada sampel yang angkanya diatas 

atau dibawah normal. Pada penelitian ini karakteristik responden berasarkan usia 

mempuntai rata-rata 16,47, dengan rentan usia anatara 15-18 tahun. Usia yang 

paling tinggi yaitu 18 tahun, dan yang paling rendah yaitu 15 tahun. Karakteristik 

responden berdasarkan tinggi badan pada penelitian ini mempunyai rata-rata 

167,7 cm, dengan rentan tinggi badan antara 150-178 cm. Tinggi badan yang 

paling tinggi pada penelitian ini yaitu 178 cm dan yang paling rendah yaitu 150 

cm. Pada penelitian ini karakteristik responden berdasarkan berat badan 

mempunyai rata-rata 56,33 kg, dengan rentan berat badan antara 45-66 kg. Berat 
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badan yang paling tinggi pada penelitian ini yaitu 66 kg dan yang paling rendah 

yaitu 45 kg. Karakteristik responden berdasarkan bentuk telapak kaki pada 

penelitian ini mempunyai rata-rata 47,41. Pada penelitian ini bentuk telapak kaki 

yang normal berjumlah 11 orang atau 52% dan 10 orang atau 48% mengalami 

flatfoot. Pada penelitian ini karakteristik responden berdasarkan panjang tungkai 

mempunyai rata-rata 88,90 cmn, dengan rentan panjang tungkai antara 80-96 cm. 

Panjang tungkai yang paling tinggi pada penelitian ini yaitu 96 cm dan yang 

paling pendek yaitu 80 cm. 

3.1.2 Uji Normalitas 

Pada penelitian ini didapatkan hasil uji normalitas Bentuk Telapak Kaki dengan 

nilai signifikan 0,704, Panjang Tungkai nilai signifikan 0,200, Kelincahan nilai 

signifikan 0,087, dan Kecepatan nilai signifikan 0,064. Data dikatakan normal jika 

p>0,05, dapat dilihat data-data tersebut melebihi dari 0,05 jadi data yang 

didapatkan berdistribusi normal. 

3.1.3 Uji Homogenitas 

Pada penelitian ini didapatkan hasil uji homogenitas Bentuk Telapak Kaki dengan 

nilai signifikan 0,547, Panjang Tungkai nilai signifikan 0,407, Kelincahan nilai 

signifikan 0,091, dan Kecepatan nilai signifikan 0,495. Data dikatakan homogen 

jika p>0,05, dapat dilihat data-data tersebut melebihi dari 0,05 jadi data yang 

didapatkan berdistribusi homogen. 

3.1.4 Uji Korelasi 

Tabel 2 Korelasi Pearson Product Moment Bentuk Telapak Kaki dan 

Panjang Tungkai dengan Kelincahan dan Kecepatan 

  Kelincahan Kecepatan 

Bentuk Telapak 

Kaki 

Pearson Correlation  -,379 -,158 

Sig. (2-tailed) ,091 ,495 

N 21 21 

Panjang tungkai Pearson Correlation  ,512 ,531 

Sig. (2-tailed) ,018 ,016 

N 21 21 

 

Nilai signifikasi <0,05 maka terdapat korelasi yang signifikan. Dari hasil uji yang 

telah dilakukan peneliti menggunakan aplikasi statistik memperoleh hasil tidak 

adanya hubungan antara bentuk telapak kaki dan kelincahan dengan nilai 

signifikansi 0,091 dan nilai korelasi -0,379 dan tidak adanya hubungan anatara 
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bentuk telapak kaki dan kecepatan dengan nilai signifikansi 0,495 dan nilai 

korelasi -0,158.  

Tedapat hubungan antara panjang tungkai dan kelincahan dengan nilai 

signifikansi 0,018 dan nilai korelasi 0,512 serta adanya hubungan antara panjang 

tungkai dan kecepatan dengan nilai signifikansi 0,016 dan nilai korelasi 0,531.  

Tabel 3 Nilai Regresi Bentuk Telapak Kaki dan Panjang Tungkai 

dengan Kelincahan dan Kecepatan 

 
R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std Error of 

the Estimate 

Bentuk Telapak 

Kaki 
0,383 0,147 0,052 0,498 

Panjang 

Tungkai  
0,513 0,263 0,182 3,44377 

 

Pada penilitian ini didapatkan nilai R Square yaitu 0,147 atau 14,7%, 

dengan demekian besarnya pengaruh variabel  bentuk telapak kaki dengan 

kelincahan dan kecepatan adalah 14,7%, dengan hasil hubungan yang sangat 

lemah. Serta didapatkan nilai R Square yaitu 0,263 atau 26,3%, dengan demekian 

besarnya pengaruh variabel panjang tungkai dengan kelincahan dan kecepatan 

adalah 26,3%, dengan hasil hubungan yang lemah. 

3.2 Pembahasan  

3.2.1 Hubungan Bentuk Telapak Kaki dengan Kelincahan dan Kecepatan 

Berdasarkan pengolahan dan analisa data maka hasil penelitian  tidak sesuai 

dengan uji hipotesis bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara bentuk 

telapak kaki dengan kelincahan dan kecepatan pada pemain futsal SMK 

Muhammadiyah Bligo Pekalongan dengan nilai p>0,05.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan data yang bervariasi mengenai 

hubungan bentuk telapak kaki dengan kecepatan dan kelincahan. Terbukti dengan 

adanya data sampel yang menunjukkan bentuk telapak kaki normal yang 

berjumlah 11 siswa memiliki tingkat kecepatan dan kelincahan yang berbeda, ada 

yang termasuk dalam tingkat excellent, above average, maupun average. Bentuk 

telapak kaki flat foot yang berjumlah 10 siswa juga memiliki tingkat kecepatan 

dan kelincahan yang berbeda. Hasil tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor 

dalam pengukuran bentuk telapak kaki, kelincahan dan kecepatan. 
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Terdapat perbedaan hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sahri et al. (2017) yang menyatakan bahwa semakin normal bentuk telapak kaki 

responden, semakin baik tingkat kelincahan responden, begitu pula sebaliknya. 

Responden yang digunakan adalah siswa SD kelas 1-3. Sedangkan pada penelitian 

ini responden yang digunakan adalah siswa SMK. Usia bisa mempengaruhi 

kelincahan dan kecepatan. Kelincahan dan kecepatan anak meningkat sampai 

kira-kira usia 12 tahun (memasuki pertumbuhan cepat). Selama periode tersebut 

(3 tahun) kelincahan dan kecepatan tidak meningkat, bahkan menurun. Setelah 

masa pertumbuhan berlalu, kelincahan dan kecepatan meningkat lagi secara 

mantap sampai anak mencapai maturitas dan setelah itu menurun kembali 

(Sharkey, 2013). 

Pada penelitian Gani & Patellongi (2009) menyebutkan bahwa bentuk 

telapak kaki mempengaruhi kecepatan dan kelincahan tetapi dalam tingkat 

korelasi yang sangat lemah (r=-0,192). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

metode Footprint Clarke untuk melakukan penilaian terhadap derajat bentuk 

telapak kaki, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode Chippaux 

Smirax Index. Penggunaan metode yang berbeda dalam menilai bentuk telapak 

kaki merupakan salah satunya.  

Pada penelitian Firdiansyah (2015) menyebutkan bahwa arcus pedis 

mendukung kelincahan motorik. Pada penelitian ini tes kelincahan menggunakan 

zig-zag run test, sedangkan pada penelitian penulis menggunakan tes kelincahan 

illinois test yang mengakibatkan responden kurang memahami cara pelaksanaan 

tes tersebut, sedangkan  zig-zag run test lebih mudah dilakukan. Dengan 

demikian, hasil yang didapatkan pada tes kelincahan kurang maksimal. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nakhostin-Roohi et al. (2013) menunjukkan bahwa flatfoot dan kaki normal tidak 

ada pengaruhnya dengan kecepatan. Responden dalam penelitian ini berusia 14-17 

tahun dengan jumlah 50 responden. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada tes 

kecepatan yang menggunakan speed test 45 meter. 

3.2.2 Hubungan Panjang Tungkai dengan Kelincahan dan Kecepatan 

Panjang tungkai sebagai bagian dari komposisi tubuh memiliki hubungan yang 

sangat erat dengan kelincahan dan kecepatan. Kelincahan merupakan kemampuan 



 
 

7 

 

untuk mengubah posisi tubuh atau arah yang dilakukan bersama dengan gerakan 

lainnya secara cepat. Kecepatan merupakan kemampuan mengerjakan suatu 

aktivitas berulang yang sama dalam waktu sesingkat-singkatnya serta 

berkesinambungan (Rudiyanto et al., 2012).  Setiap individu mempunyai ukuran 

tungkai yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi perbedaan kecepatan dan 

kelincahan tiap individu. Semakin panjang tungkai seseorang maka seseorang 

tersebut dapat melangkah secara lebih efisien dan lebih panjang dalam menempuh 

jarak yang diperlombakan. Otot betis yang lebih panjang akan lebih kuat 

dibandingkan otot betis yang lebih pendek. Apabila seorang atlet memiliki otot 

yang lebih panjang kemungkinan kekuatan otot yang dimiliki juga lebih besar. 

Panjang otot sama pentingnya dengan panjang tulang, semakin panjang otot maka 

semakin panjang pula tulangnya, kemungkinan juga besar kekuatan yang 

dihasilkan. Sehingga panjang tungkai sangat diperlukan bagi seorang atlet 

(Pradana, 2013). 

Penelitian ini didukung oleh penelitian Margono et al. (2018) 

menunjukkan ada perbedaan pada tungkai panjang dan tungkai pendek dengan 

kecepatan lari siswa 60 meter. Siswa yang memiliki panjang tungkai yang pendek 

berbeda kemampuan dengan siswa yang memiliki panjang kaki yang lebih 

panjang. Jadi perbedaan panjang tungkai akan memberi efek berbeda pada hasil 

kecepatan lari siswa. Pelari yang memiliki panjang kaki lebih panjang akan 

mempengaruhi pelari untuk memperpanjang langkah dan mempercepat ritme 

langkah.  

Teori di atas sesuai dengan data yang peneliti dapatkan bahwa pemain 

futsal yang memiliki panjang tungkai yang lebih panjang akan memberikan hasil 

yang bagus pada kelincahan dan kecepatan, sedangkan pemain futsal yang 

memiliki panjang tungkai yang pendek akan memberikan hasil kelincahan dan 

kecepatan yang kurang. Berdasarkan pengolahan dan analisa data maka hasil 

penelitian sesuai dengan uji hipotesis bahwa adanya hubungan anatara panjang 

tungkai dan kelincahan, dengan nilai hasil signifikan 0,018. Serta adanya 

hubungan antara panjang tungkai dan kecepatan, dengan nilai hasil signifikan 

0,016. Sehingga pada penelitian ini terdapat adanya hubungan panjang tungkai 

dengan kelincahan dan kecepatan. 
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4. PENUTUP 

Berdasarkan dari hasil analisa dan uji statistik didapatkan kesimpulan tidak ada 

hubungan antara bentuk telapak kaki dengan kelincahan dan kecepatan sedangkan 

ada hubungan antara panjang tungkai dengan kelincahan dan kecepatan pada 

pemain futsal SMK Muhammadiyah Bligo Pekalongan. 
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