
 

PENGARUH PEMBERIAN LATIHAN WALL DRILL DAN 

 

 

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I 

pada Jurusan Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan 

 

 

 

Oleh : 

ARNATA ANGGARA PUTRA 

J120171118 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI S1 FISIOTERAPI  

FAKULTAS ILMU KESEHATAN  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKRTA 

2019 

LADDER DRILL  TERHADAP PENINGKATAN KECEPATAN 

BERLARI PADA PEMAIN FUTSAL DI AKADEMI FUTSAL 

SOLO 









1 
 

PENGARUH PEMBERIAN LATIHAN WALL DRILL DAN LADDER 

DRILL TERHADAP PENINGKATAN KECEPATAN BERLARI 

PADA PEMAIN FUTSAL 

 DI AKADEMI FUTSAL SOLO 

 

Abstrak 

 

Pada permainan futsal komponen kondisi fisik sebagai satu kesatuan dari 

komponen yang tidak bisa dipisahkan, baik peningkatannya maupun 

pemeliharaannya demi performa terbaik. Dalam permainan futsal komponen 

kondisi fisik yang dominan adalah kecepatan. Karena seorang pemain futsal 

harus mempunyai kecepatan yang baik agar dapat bertahan dan melakukan 

serangan balik yang lebih cepat dan efisien. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh pemberian  latihan wall drill dan ladder drill  

terhadap peningkatan kecepatan berlari. Studi yang dipilih adalah quasi 

experimental dengan desain penelitian pre test and post test two group 

design. Teknik pengambilan sampel menggunakan opportunity random 

sampling/accidental sampling.  Jumlah sampel yang terpilih sebanyak 20 

orang pemain futsal, kemudian dibagi secara acak ke dalam  kelompok wall 

drill dan ladder drill. Sebelum dan setelah diberikan program latihan 

responden melakukan shuttle run test untuk mengukur kecepatan berlari. 

Program latihan dilakukan selama 4 minggu dengan frekuensi seminggu 2 

kali dengan jadwal dan dosis yang telah ditentukan. Secara statistik 

pengaruh Wall drill terhadap kecepatan berlari menunjukkan pengaruh yang 

lebih signifikan. Sesuai dengan uji pengaruh paired t-test yang 

menunjukkan p-value pada kelompok Wall drill sebesar 0.000 dan 

kelompok Ladder drill sebesar 0.004.Selain itu, independent t-test 

menunjukkan hasil p-value 0,000  (p < 0,05), yang berarti terdapat beda 

pengaruh yang signifikan antara kelompok wall drill dan ladder drill. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa wall drill secara statistik berpengaruh 

signifikan terhadap peningkatan kecepatan berlari. 

 

Abstract 

In the futsal, the component of physical condition as a whole of components 

that can‘t be separated, both improvement and maintenance for the best 

performance. In futsal, the dominant component of physical condition  is 

speed. Because a futsal player must have a good speed in order to survive 

and counter attack more quickly and efficiently. This research was 

conducted to determine the effect of wall drill and ladder drill to increase 

running speed. The selected study is a quasi-experimental study design with 

pre-test and post-test of two group design. The sampling technique uses 

opportunity random sampling / accidental sampling. The number of samples 

 

Kata Kunci: Wall drill, Ladder drill,  Kecepatan berlari. 



2 
 

chosen was 20 futsal players, then randomly divided into groups of wall 

drill and ladder drill. Before and after of training program was given a 

shuttle run test to measure running speed. The exercise program is carried 

out for 4 weeks with a frequency of  twice a week with a predetermined 

schedule and dosage. Statistically the effect of the Wall drill on running 

speed shows a more significant effect. In accordance to the effect of paired 

t-test which shows the p-value in the Wall drill group is 0,000 and the 

Ladder drill group is 0.004. In addition, the independent t-test shows the p-

value 0,000 (p <0.05), which means that there are significant effect 

difference between the wall drill and ladder drill groups. The results of this 

study indicate that the wall drill statistically has a significant effect on 

increasing running speed. 

1. PENDAHULUAN 

Futsal  bukanlah salah satu olahraga yang menjadi favorit tontonan bagi 

masyarakat ataupun olahraga yang diminati para masyarakat umum, tetapi  

dalam perkembangannya futsal menjadi trend dan hobi bagi para 

penggemar permainan bola kaki. Futsal adalah permainan bola yang 

dimainkan oleh dua regu, yang masing-masing beranggotakan lima orang. 

Tujuannya adalah memasukkan bola ke gawang lawan, dengan 

memanipulasi bola dengan kaki dan anggota tubuh lain selain tangan, 

kecuali posisi kiper. Selain lima pemain utama, setiap regu juga diizinkan 

memiliki pemain cadangan. Futsal turut juga dikenali dengan berbagai 

nama lain. Istilah "Futsal" adalah istilah internasionalnya, berasal dari kata 

Spanyol atau Portugis, football dan sala (Prakoso dkk,. 2013). 

Menurut penilitian Kusuma, dkk (2017) dengan judul Pengaruh 

Latihan Ladder Drill pada Kecepatan, kelincahan dan Kekuatan otot kaki. 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimental yang menggunakan satu 

kelompok pra tes dan post test.. Ada sejumlah orang sebagai responden.  

Teknik pengumpulan data menggunakan tes sprint 30 meter untuk 

mengukur kecepatan, uji ketangkasan Illinois untuk mengukur kelincahan, 

dan uji lompat vertikal untuk mengukur kekuatan otot kaki. Hasil 

penelitian ini menunjukan  adanya pengaruh yang signifikan dari pelatihan 

ladder drill terhadap kecepatan lari, kelincahan dan kekuatan otot kaki. 

Keywords: Wall drill, Ladder drill, Running speed. 
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Menurut penilitian Ben Rattray, dkk (2017) dengan judul Pengaruh 

Kecepatan ladder drill  Dan Kemampuan Berlari Berulang Dalam 

Meningkatkan Kelincahan Dan Kecepatan Pemain Sepak Bola Junior. . 

Data dikumpulkan dengan menguji kecepatan dan kelincahan 

menggunakan sprint 30m dan uji ketangkasan Illinois. Data dianalisis 

menggunakan paired t-test dan One Way Anova dengan α = 0,05. Hasil 

dari penelitian ini adalah Ada pengaruh yang signifikan dari latihan ladder 

drill dan sprintability berulang dalam meningkatkan kelincahan dan 

kecepatan berlari. 

Kecepatan dipengaruhi oleh teknik gerakan yang dilakukan, 

sehingga fungsi dari teknik adalah untuk memperbanyak frekuensi gerak 

dan mempercepat waktu reaksi. Tingkat kemampuan kecepatan seseorang 

sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor - faktor yang 

mempengaruhi kecepatan antara lain adalah keturunan, waktu reaksi, 

teknik kecepatan, kekuatan, elastisitas otot, jenis otot dan konsentrasi dan 

kemauan (Rahman dan Sugiarto, 2015). 

 

2. METODE  

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah quasi experimental dengan 

desain penelitian pre test and post test two group design, yaitu 

membandingkan antara perlakuan dua kelompok yang diberikan wall drill 

dan kelompok yang diberikan ladder drill. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

a. Uji Normalitas Kelompok Wall drill dan Ladder drill 

                              Tabel 1. Uji Normalitas Kelompok Wall drill dan Ladder drill  

Jenis 

Latihan 

Pre Test Post Test 

Sig. Keterangan Sig. Keterangan 

Wall drill 0,097 Distribusi  0,050 Distribusi 
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Normal Normal 

Ladder 

drill 

0,099 Distribusi 

Normal 

0,456 Distribusi 

Normal 

     

 

b. Uji pengaruh kelompok Wall dril dan Ladder drill 

Tabel 2. Uji pengaru Wall drill dan Ladder drill  

Jenis latihan N Mean SD P Value 

Wall drill 10 2.11900 0.10005 0.000 

Ladder drill 10 0.05900 0.04954 0.004 

 

c. Uji beda pengaruh  

Tabel 3. Uji beda pengaruh Wall drill dan Ladder drill 

Jenis Latihan N P Value 

Wall drill 10  

0.000 Ladder drill 10 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut : 

3.2  Pembahasan

Berdasarkan hasil uji statistik dengan uji paired t-test diperoleh hasil 

bahwa terdapat pengaruh pemberian wall drill terhadap peningkatan 

kecepatan berlari pada pemain futsal. Hal ini sesuai dengan nilai hasil uji 

yaitu 0,000 dimana nilai p-value < 0,05. Latihan wall drill yang diberikan 

pada pemain futsal terbukti memiliki pengaruh yang signifikan dalam 

meningkatkan kecepatan berlari.   
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a) Terdapat pengaruh  pemberian latihan wall drill terhadap 

peningkatan kecepatan berlari pada pemain futsal Di Akademi 

Futsal Solo. 

b) Terdapat pengaruh  pemberian latihan ladder drill terhadap 

peningkatan kecepatan berlari pada pemain futsal Di Akademi 

Futsal Solo. 

c) Terdapat perbedaan pengaruh pemberian latihan wall drill lebih 

besar dalam meningkatkan kecepatan berlari dari pada latihan 

ladder drill.  

4.2 Saran 

a)  Bagi fisioterapi olahraga mampu memberikan latihan wall drill 

dan ladder drill terhadap peningkatan kecepatan berlari ketika 

menemukan permasalahan mengenai kecepatan berlari ketika 

bekerja di tim olahraga. 

b) Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan jumlah 

responden yang lebih banyak.  

c) Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian melibatkan 

responden perempuan agar data lebih bervariasi. 
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