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SARI  

Nugroho Fetriyanto, 2007 : Hubungan Kekuatan Dan Daya Ledak Otot Tungkai 
Terhadap Kemampuan Menembak Bola Ke Gawang Jarak 16,5 Meter Pada 
Pemain Sepakbola Ps. Undip Semarang Tahun 2006. 
 

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah apakah ada 
hubungan kekuatan otot tungkai terhadap kemampuan menembak bola ke gawang 
jarak 16,5 meter ? Apakah ada hubungan daya ledak otot tungkai terhadap 
kemampuan menembak bola ke gawang jarak 16,5 meter ? Apakah ada hubungan 
kekuatan dan daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan menembak bola ke 
gawang jarak 16,5 meter ? Berapakah besarnya sumbangan kekuatan dan daya 
ledak otot tungkai terhadap kemampuan menembak bola ke gawang jarak 16,5 
meter ? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kekuatan dan 
daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan menembak bola ke gawang dan 
besarnya sumbangan kedua variabel terhadap kriterium. 

Penelitian ini didukung oleh sejumlah teori yang relevan yaitu hakikat 
permainan sepakbola, teknik dasar sepakbola, teknik menembak bola, macam-
macam tendangan, teknik menembak bola ke sasaran, hakikat kekuatan otot 
tungkai dan hakikat daya ledak otot kiri. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah pemain sepakbola PS. 
Undip sebagai anggota, aktif berlatih dan dilatih oleh pelatih yang bersertifikat 
pelatih, berjumlah 26 orang, dan semuanya dipakai sebagai sampel atau total 
sampel karena jumlah peserta kurang dari 100 orang. Variabel penelitian terdiri 
dari variable bebas kekuatan otot tungkai dan daya ledak otot tungkai, variable 
terikat adalah kemampuan menembak bola ke gawang jarak 16,5 meter. Instrumen 
tes adalah instrument buatan untuk penelitianini dengan tingkat validitasnya 
adalah validitas logis dan reliabilitasnya 0,423. Pengukuran kekuatan otot tungkai 
menggunakan leg dynamometer dan daya ledak otot tungkai dengan vertical jump. 
Metode penelitian menggunakan metode survai dengan teknik tes dan 
pengukuran. Untuk menganalisis data memakai korelasi ganda dan regresi, 
sebelum uji hipotesis dilakukan uji prasyarat. 

Dari uji hipotesis diperoleh koefisien regresi X1 terhadap Y sebesar 0,416 
dengan nilai t sebesar 3,119 dan signifikansi 0,000 hal tersebut menunjukkan 
bahwa hipotesis pertama ada hubungan yang signifikan X1 terhadap Y diterima 
karena t(p)<0,05. Koefisien regresi X2 terhadap Y sebesar 0,547 dengan nilai t 
sebesar 4,104 dan signifikansi 0,000 hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 
kedua ada hubungan yang signifikan X2 terhadap Y diterima karena signifikansi 
t(p)<0,05. Jika diperhatikan secara simultan hubungan X1 dan X2 terhadap Y 
diperoleh koefisien korelasi ganda sebesar 0,8132 dengan nilai F sebesar 22,481 
dan signifikansi 0,000, hal tersebut menunjukkan hipotesis ketiga ada hubungan 
yang signifikan secara simultan X1 dan X2 terhadap Y diterima karena signifikansi 
F(P)<0,05. Sumbangan relative kekuatan otot tungkai terhadap kemampuan 
menembak bola ke gawang jarak 16,5 meter 41,28% dan daya ledak otot tungkai 
58,72%. Sedangkan untuk sumbangan efektivitas kekuatan otot tungkai terhadap 
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kemampuan menembak bola ke gawang jarak 16,5 meter 27,29% dan daya ledak 
otot tungkai adalah 38,81 %. 

Simpulan dalam penelitian ini adalah ada hubungan yang berarti 
(signifikan) kekuatan dan daya ledak otot tungkai dengan kemampuan menembak 
bola ke gawang jarak 16,5 meter. Saran yang dapat penulis sampaikan kepada 
Pelatih, Pembina sepakbola dan Guru olahraga antara lain memberikan latihan 
menembak bola lebih banyak dengan memperhatikan masalah teknik dasar 
menembak bola. Di samping itu untuk mendapatkan hasil tendangan bola berjalan 
dengan cepat dan keras harus diperhatikan faktor kondisi fisik terutama kekuatan 
dan daya ledak yang terdapat pada tungkai kaki.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Sepakbola adalah merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat 

digemari penduduk di seluruh dunia. Hal tersebut telah sesuai dengan 

kenyataan yang terjadi dalam dunia sepakbola bahwa, permainan sekarang 

tambah maju dan sepakbola adalah olahraga yang mendapat pengikut dan 

simpatisan paling banyak di dunia. Artinya permainan ini dikenal dan 

dimainkan hampir diseluruh lapisan masyarakat mulai dari anak-anak, remaja 

maupun orang tua bahkan wanitapun menggemari dan memainkannya. 

Sekarang telah timbul kelompok-kelompok atau klub-klub sepakbola di 

masyarakat walau sebagai wahana rekreasi atau untuk mencapai prestasi, 

sehingga boleh dikatakan sepakbola merupakan olahraga yang sangat popular 

dikolong langit. 

Perkembangan sepakbola saat ini sudah berkembang dengan pesat 

sekali dan menjadi ajang bisnis artinya bahwa sepakbola itu telah dikelola 

secara profesional masalah manajemen, kepelatihan, pencairan pemain yang 

berprestasi tinggi, sarana dan prasarana latihan dan pertandingan, sehingga 

untuk menjadi pengurus atau menjadi pemain adalah mereka yang sungguh-

sungguh mempunyai pengalaman dan pengetahuan sesuai dengan keahliannya 

dan bersifat profesional. Seorang pemain sepakbola ingin menjadi pemain 
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berprestasi, menurut Sukatamsi (1964:11) maka pemain tersebut haruslah 

mempunyai empat kelengkapan pokok yaitu : 

1. Pembinaan teknik (ketrampilan) 

2. Pembinaan fisik (kesegaran jasmani) 

3. Pembinaan mental (mental, daya ingatan dan kesadaran) 

4. Kematangan juara   

Keempat kelengkapan pokok tersebut hanya dapat tercapai dengan jalan 

latihan yang serius, mengikuti pertandingan-pertandingan yang berkualitas 

direncanakan dan dilakukan secara rutin. Walaupun demikian dari 

kelengkapan pokok tersebut yang paling fundamental sekali sebagai dasar 

bermain sepakbola adalah menguasai teknik dasar dan ketrampilan bermain 

(Sukatamsi ; 1984 : 11) yang terlebih dahulu untuk dibina di samping 

pembinaan kelengkapan pokok lainnya. 

Pemain sepakbola adalah cabang olahraga permainan beregu atau tim 

yang terdiri dari sebelas orang, sehingga kesebelasan yang baik, kuat, tangguh 

adalah kesebelasan yang terdiri dari pemain-pemain yang mampu 

menyelenggarakan dengan baik untuk kerja sama, penguasaan teknik dasar 

sepak bola dan kemahiran mengolah bola di lapangan permainan. Guna 

mencapai kerjasama tim yang baik maka diperlukan penguasaan semua 

bagian-bagian dan macam-macam teknik dasar dan ketrampilan bermain 

sepakbola, sehingga dapat memainkan bola dari segala posisi dalam situasi 

cepat, tepat dan cermat yang berarti tidak membuang-buang waktu dan energi. 

Teknik dasar bermain sepakbola adalah semua gerak-gerakan tanpa bola dan 
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gerakan-gerakan dengan bola yang diperlukan bermain sepakbola (Sukatamsi ; 

1984 : 33) 

Teknik dasar bermain sepakbola terlepas sama sekali dengan 

permainannya. Pada dasarnya teknik dasar bermain sepakbola terdiri atas : 

1. Teknik tanpa bola misalnya lari cepat sambil mengubah arah, melompat 

atau meloncat, gerak tipu dengan menggunakan badan. 

2. Teknik dengan bola misalnya mengolah bola, menembak bola, menggiring 

bola, menghentikan bola, gerak tipu dengan menggunakan bola, merebut 

bola dari lawan, teknik penjaga gawang. 

Teknik tanpa bola dan dengan bola adalah teknik dasar bermain sepakbola 

yang harus dikuasai oleh setiap pemain sepakbola. Caranya dengan melakukan 

latihan terus menerus dengan frekuensi intensitas dan lamanya latihan teratur 

dan terarah dan di bawah pengawasan seorang pelatih sepakbola. Penguasaan 

teknik dasar oleh setiap pemain adalah sangat penting, dan dengan 

dikuasainya teknik dasar bermain sepakbola tersebut merupakan syarat utama 

apakah pemain tersebut mempunyai ketrampilan untuk mengaktulisasikan 

segala kemampuan teknik dasar bermain bola, karena permainan sepakbola 

adalah permainan yang dinamis yaitu permainan dimana semua pemain yang 

berada dalam lapangan permainan selalu dituntut untuk selalu bergerak seperti 

berjalan, berlari lambat atau cepat, lari mundur, ke samping kiri atau kanan, 

melompat atau meloncat, sliding dan lain-lainnya adalah merupakan gerakan-

gerakan yang selalu ada di dalam permainan sepakbola. Dari kedinamisan 
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permainan sepakbola diharuskan dan wajib menguasai semua teknik dasar dan 

ketrampilan bermain sepakbola. 

Seperti diketahui bahwa permainan sepakbola adalah olahraga yang 

dapat menggunakan seluruh anggota badan terkecuali memainkan bola dengan 

anggota tangan. Kaki adalah yang paling banyak digunakan untuk mengolah 

bola. Menurut Djawad (1981) untuk menjadi pemain sepakbola yang baik 

harus belajar menembak bola antara lain adalah untuk memberikan umpan 

kepada teman, disamping itu juga untuk membuat gol ke gawang lawan. 

Untuk mencapai tujuan tersebut oleh Sukatamsi (1984:44) mengatakan pada 

saat latihan hendaknya ditanamkan pada diri pemain untuk melakukan teknik 

menembak bola yang baik, cepat, cermat dan tepat pada sasaran maupun untuk 

membuat gol ke gawang lawan.  

Salah  satu  tujuan  dari  menembak bola adalah membuat gol ke 

gawang lawan. Oleh Richard Widows mengatakan bahwa : pada 

pertandingan-pertandingan sepakbola dimenangkan dengan mencetak gol 

lebih dari 70 persen gol-gol tersebut berasal dari tembakan (1982 ; 26 ). 

Tembakan ke gawang atau shooting ke gawang yang dimaksud disini adalah 

tembakan dengan menggunakan kaki kanan atau kaki kiri dari jarah jauh 

(diluar daerah penalti) ataukah di dalam daerah penalti. Meskipun tembakan 

jitu itu penting namun pada kenyataannya porsi latihan menembak ke gawang 

sering diabaikan, sehingga sering terjadi pemain gagal menembak bola ke 

gawang lawan pada saat mendapat kesempatan yang baik disebabkan oleh 

berbagai kendala antara lain timing tidak tepat, bola jalannya lemah, posisi 
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badan tidak tepat untuk melakukan tendangan. Kaitannya sungguh jelas yaitu 

menembak bola itu di samping merupakan kepercayaan diri juga merupakan 

kecakapan (Richard Widows ; 1982 : 26). Oleh karena itu di setiap latihan 

menembak bola ke gawang kedua masalah tersebut perlu untuk digabungkan 

dengan syarat aturan, teknik dasar menembak bola harus dipatuhi. 

Tendangan bola ke gawang mempunyai beberapa syarat yang harus 

dipenuhi di samping persyaratan lainnya yaitu kekuatan. Syarat tembakan itu 

antara lain adalah kuatan untuk ke bawah melepaskan tembakan diperlukan 

tembakan keras (power shooting). Tembakan keras (power shooting) yang 

dimaksud disini adalah kekuatan yang dihasilkan oleh kontraksi otot kaki 

dalam waktu yang singkat, atau power shooting adalah hasil dari perkalian 

kontraksi otot dengan kecepatan (Bompa ; 1983 : 221). Dapat disimpulkan 

bahwa pemain yang mempunyai tembakan bola ke sasaran. 

Secara  teoritis  telah  dikatakan  bahwa untuk menembak bola ke 

gawang dibutuhkan tendangan yang keras (kuat dan cepat) dan tepat 

menggunakan teknik dasar menembak bola manakah yang cocok untuk 

menembak bola ke gawang. Menurut Sukatamsi (1984 : 107–125) untuk 

menembak bola dengan tujuan untuk membuat gol ke gawang lawan adalah 

dengan menggunakan kura kaki bagian dalam atau kura kaki bagian punggung 

penuh. Pilihan menembak bola ke gawang menggunakan kura kaki bagian 

punggung penuh disebabkan pada saat punggung menghadap kea rah bola atau 

fleksi otot-otot yang terdapat di persendian kaki dalam keadaan tegang, 

sehingga tidak terjadi gerakan sedikit juga pun artinya jaringan pengikat yang 
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berada di sekitar pergelangan kaki mengikat pergelangan kaki dengan 

kencang. Disamping itu teknik dasar menembak bola tersebut mempunyai 

bidang perkenaan antara punggung kaki dan bidang bola sangat luas 

dibandingkan dengan teknik dasar menembak bola lainnya. Hal tersebut 

senada seperti apa yang dikatakan oleh Djwad bahwa menembak bola dengan 

bola dengan kaki muka penuh (kura) dan menembak bola dengan kura kaki 

bagian dalam dapat digunakan untuk mencetak gol (1981 : 5 – 6). 

Untuk melakukan tembakan bola ke sasaran tidak semua pemain dapat 

melakukannya dengan sempurna, contoh pada Kejuaraan Dunia Piala 

Sepakbola Tahun 1994 di Amerika Serikat, final antara Kesebelasan Italia 

melawan Kesebelasan Brasil, dimana dua pemain Italia yaitu Roberto Bagio 

dan Franco Baressi yang termasuk daftar pemain terbaik dunia versi FIFA 

gagal mengeksekusi tembakan bola ke sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa 

walaupun kualitas pemain tersebut baik bila dipandang dari teknik dasar dan 

ketrampilan memainkan bola di lapangan, ternyata belum tentu dapat 

melakukan tembakan bola ke sasaran dengan sempurna. Menurut mantan 

pelatih sepakbola Persatuan Sepakbola Indonesia Mataram (PSIM) Sudjono 

mengatakan tentang tembakan bola ke sasaran, jika tendangan itu baik dan 

tidak masuk berarti jelek, sebaliknya jika tendangan itu jelek dan masuk maka 

tendangan tersebut baik (1986 : 27). Sedangkan menurut Richard Widows 

lebih ekstrim lagi mengatakan bahwa : Tak ada teknik tendangan tertentu 

untuk melakukannya. Jika tendangan masuk, tendangan itu baik, jika tidak 

masuk tendangan tidak baik, betapa baik cara melakukannya (1982 : 25). 
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Mencermati dari kedua pendapat dan berdasarkan pengamatan langsung pada 

setiap pertandingan dan sampai saat ini belum didapatkan informasi tentang 

teknik tendangan yang cocok untuk tembakan bola ke sasaran. 

Sebelum menentukan teknik menendang tembakan bola ke sasaran 

yang cocok terlebih dahulu harus dicari persyaratan untuk tembakan bola ke 

sasaran. Menurut mantan pelatih Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia 

(PSSI) Sartono Anwar mengatakan syarat untuk melakukan tembakan bola ke 

sasaran adalah : hasil dari tendangan tersebut bola berjalan dengan keras dan 

cepat (Diklat Sepakbola ; 1986 : 23). Richard Widows mengatakan bahwa : 

tembakan bola ke sasaran yang baik adalah apabila atau tembakan itu keras 

dan mengarah (1982 : 25). Dari kedua pendapat tersebut dapatlah diasumsikan 

sementara adalah bahwa hasil tendangan yang baik untuk tembakan bola ke 

sasaran adalah apabila bola tersebut berjalan dengan keras dan cepat. 

Dari paparan di atas telah dijelaskan bahwa untuk mendapatkan 

tendangan yang keras dan cepat menggunakan teknik menendang kura kaki 

bagian punggung. Hal ini sejalan dengan persyaratan dari tendangan tembakan 

bola ke sasaran yaitu keras dan cepat. Sedang teknik menendang bola tersebut 

telah memenuhi persyaratan untuk dipergunakan untuk melakukan eksekusi 

tembakan bola ke sasaran. Berlandaskan asumsi-asumsi tersebut perlu untuk 

diselidiki pengaruh-pengaruh kekuatan otot-otot kaki dan daya ledak terhadap 

kemampuan menendang bola ke gawang jarak 16.5 meter. 

Dari paparan di atas telah dijelaskan bahwa untuk mendapatkan 

tendangan yang keras dan cepat yaitu menggunakan kura-kura kaki punggung 
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masih ada lagi persyaratan yang harus dipenuhi yaitu menggunakan kura-kura 

kaki punggung masih ada lagi persyaratan yang harus dipenuhi yaitu faktor 

kondisi fisik dan yang dimaksud dengan faktor kondisi fisik disini adalah 

kekuatan otot tungkai dan daya ledak. 

Peran serta dari kekuatan otot sangat menentukan, karena kekuatan 

otot tungkai yang berfungsi untuk mengayunkan kaki tendang ke arah 

belakang ke depan dilakukan dengan cepat dan dalam waktu yang relatif 

singkat . Guna mendapatkan tendangan yang cepat dan keras dibutuhkan 

factor kondisi fisik yaitu kekuatan dan eksplosif power (daya ledak) yang 

terdapat pada tungkai kaki. Menurut O’Shea (1999 : 5) mengatakan bahwa 

komponen fisik yang memegang peranan penting dalam peningkatan prestasi 

adalah kekuatan. Hal ini disebabkan bahwa kekuatan merupakan faktor yang 

penting dan diperlukan pada waktu melakukan gerakan dalam olahraga. Oleh 

karena itu salah satu prinsip yang paling utama dalam latihan adalah 

membangun dan meningkatkan kekuatan otot. 

Daya ledak atau eksplosive power sangat dibutuhkan saat pemain 

sepakbola melakukan tendangan karena daya ledak adalah suatu kemampuan 

otot atau sekelompok otot mempergunakan kekuatan maksimum yang 

dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya (Sayoto, 1998 : 170. 

Unjuk kerja kekuatan maksimal yang dilakukan dalam waktu yang singkat ini 

tercermin dalam waktu aktivitas menembak bola yang bersifat exsplosive. 

Pengalaman dilapangan pada saat latihan atau pertandingan karena 

ketatnya pihak pertahanan, maka para pelatih sepakbola saat berlangsung 
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latihan dilatih menembak bola ke gawang bola dalam keadaan diam atau 

bergerak, sehingga dibutuhkan kordinasi gerak otot dengan komponen fisik 

yaitu kekuatan dan daya ledak otot tungkai. 

Berdasarkan alasan pemilihan judul di atas maka dapat diasumsikan 

bahwa terdapat hubungan dan sumbangan kekuatan otot tungkai dan daya 

ledak otot tungkai dengan kemampuan menembak bola ke gawang dan dengan 

begitu dapatlah dirumuskan sebuah judul penelitian “Hubungan Kekuatan dan 

daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan menembak bola ke gawang 

jarak 16.5 meter” dengan alasan sebagai berikut : 

1. Menembak bola adalah merupakan dasar dari bermain sepakbola yang 

paling dominan digunakan dalam sepakbola. 

2. Kekuatan dan daya ledak otot tungkai merupakan salah satu faktor 

penunjang kemampuan menembak bola ke gawang.  

3. Perlu adanya penelitian secara ilmiah tentang kekuatan otot tungkai dan 

daya ledak untuk diselidiki karena hingga saat ini penulis belum pernah 

menemukan penelitian semacam ini di Ps. Undip Kota Semarang.  

 

B. Permasalahan 

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, berdasarkan ada 

identifikasi dan pembatasan masalah dan untuk dipecahkan dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Apakah ada hubungan kekuatan otot tungkai dengan kemampuan 

menembak bola ke gawang jarak 16,5 meter ? 
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2. Apakah ada hubungan daya ledak dengan kemampuan menembak bola ke 

gawang jarak 16,5 meter ? 

3. Apakah ada hubungan kekuatan otot tungkai daya ledak dengan 

kemampuan menembak bola ke gawang jarak 16,5 meter ? 

4. Seberapa besar sumbangan relatif dan sumbangan efektif dari kekuatan 

otot tungkai dan daya ledak dengan kemampuan menembak bola ke 

gawang jarak 16,5 meter. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi tentang: 

1. Hubungan kekuatan otot tungkai dengan kemampuan menembak bola ke 

gawang jarak 16.5 meter. 

2. Hubungan daya ledak (explosive power) dengan kemampuan menembak 

bola jarak 16.5 meter. 

3. Hubungan kekuatan otot tungkai dan daya ledak dengan kemampuan 

menembak bola jarak 16.5 meter. 

4. Besarnya sumbangan relatif  dan efektifitas kekuatan otot tungkai dan 

daya ledak dengan kemampuan menembak bola jarak 16.5 meter. 

 

D. Penegasan Istilah 

Berkaitan dengan berapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, 

untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan penafsiran mengenai judul 

skripsi ini dan memperoleh gambaran yang jelas dan mengarah pada tujuan 
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penelitian maka istilah-istilah dalam penelitian perlu diperjelas sebagai 

berikut: 

1. Hubungan 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis Poerwadarminto 

(1984 : 364), hubungan berarti : keadaan berhubungan atau dihubungkan 

sesuatu yang dipakai untuk berhubungan atau menghubungkan, pertalian 

sangkut paut, kontak. Penelitian ini menghubungkan antara variabel 

kekuatan otot tungkai dan daya ledak dengan kemampuan tendangan ke 

gawang jarak 16.5 meter. 

2. Kekuatan Otot Tungkai 

Menurut M Sayoto (1988 : 16) kekuatan adalah komponen kondisi fisik 

seseorang tentang kemampuan dalam menggunakan otot menerima beban 

sewaktu bekerja. Sedang otot menurut Pate (1993 : 222) mengatakan 

bahwa otot terdiri dari serabut-serabut otot yang berupa sel-sel panjang 

dan tipis. Poerwadarminto (1984 : 1107) tungkai berarti kaki atau seluruh 

kaki dari pangkal paha ke bawah. Dalam penelitian ini yang dimaksud 

dengan otot tungkai adalah otot-otot tersusun dan terdapat dari pangkal 

paha ke kaki jika otot tersebut berkontraksi akan menimbulkan kekuatan. 

3. Daya Ledak 

Daya ledak menurut Bompa (1983 : 231) adalah merupakan hasil 

perpaduan dari kekuatan dan kecepatan kontraksi otot. Sedangkan Suharno 

(1985 : 37) mengemukakan bahwa daya ledak adalah kemampuan sebuah 

otot atau sekelompok otot untuk mengatasi tahanan beban dengan 
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kecepatan tinggi dalam suatu gerakan yang utuh. Dalam penelitian ini 

yang dimaksud daya ledak adalah kemampuan sebuah otot atau 

sekelompok otot saat menerima beban yaitu saat menembak bola ke 

gawang jarak 16.5 meter. 

4. Kemampuan 

Kata kemampuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1984 : 1326) 

berarti kesanggupan, kecakapan, kekuatan. Dalam penelitian ini yang 

dimaksud dengan kesanggupan atau kecakapan yang dimiliki untuk 

menembak bola. 

5. Menembak Bola 

Kamus Bahasa Indonesia (1984: 2241) menembak berarti menendang bola 

secara keras dan datar ke arah gawang yang berjarak 16.5 m. 

6. Pemain Sepakbola Ps Undip Semarang 

Yang dimaksud dengan pemain sepakbola ps Undip Semarang adalah 

pemain yang tergabung dalam Ps Undip Semarang aktif berlatih dan 

terdaftar sebagai anggota tetap, umur berkisar antara 15 sampai 16 tahun 

menjadi anggota divisi II PSIS Semarang dan telah mengikuti kompetisi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian adalah ; 

1. Bagi pemain dapat mengukur kemampuannya menembak bola ke gawang 

sejauh 16.5 meter. 
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2. Khusus untuk pelatih, Pembina sepakbola Ps Undip Semarang hasil 

penelitian sebagai acuan untuk memperbaiki proses pelatihan dengan 

memperhatikan aspek teknik dasar bermain sepakbola khususnya 

menendang bola. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Hakikat Permainan Sepakbola 

Permainan sepakbola adalah permainan yang dimainkan oleh dua 

kesebelasan berbeda, dimainkan pada sebidang tanah mempunyai ukuran-

ukuran panjang kurang lebih 90 sampai 120 meter dan lebar 64 sampai 75 

meter. Dibatasi oleh pertemuan panjang dan lebar pada empat titik dan 

ditandai dengan bendera sudut setinggi 1.5 meter dari permukaan tanah. Di 

tengah masing-masing garis gawang harus ditempat gawang, yang terdiri 

dari dua tiang yang masing-masing sama jauhnya dari dua titik sudut 

lapangan. Jarak antara kedua tiang 7.32 meter dan tinggi tiang gawang 

adaah 2.44 meter, didalam lapangan itu ada yang disebut daerah gawang 

dan juga ada yang disebut daerah pinalti. Ditengah lapangan yang 

membagi dua daerah sama luasnya dibuat garis melingkar dengan jari-jari 

9.5 meter dari titik pusat. 

Agar supaya permainan dapat berjalan dengan baik setiap 

kesebelasan harus mempunyai status atau posisi sesuai dengan 

keahliannya atau kemampuan pemain. Oleh karena itu ada sebelas posisi 

yang harus ditempatkan oleh pelatih pada setiap pertandingan dan setiap 

posisi itu mempunyai nama. Maksud dari posisi tersebut adalah untuk 

pembagian tugas sehingga tidak terjadi tubrukan antara satu pemain 
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dengan pemain yang lain, disamping itu pemain akan menjaga daerahnya. 

Misalnya seorang penjaga gawang dapat bebas sebagai penjaga gawang 

didaerah penalti. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan ada tiga 

pembagian tugas yaitu : barisan pertahanan, persiapan penyerangan dan 

penyerangan. Untuk jelas lihat gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. 

Formasi Posisi Pemain 
John Devaney 1988 
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Salah satu tujuan dari permainan sepakbola ini adalah 

memenangkan pertandingan dengan cara memasukkan bola ke gawang 

lawan sebanyak-banyaknya dalam waktu 2 x 45 menit dan bila hasil masih 

seri dilanjutkan dengan perpanjangan waktu 2 x 15 menit, dan bila masih 

seri dilakukan adu penalti dan jika masih sama seri diteruskan semau 

pemain yang di lapangan sampai terjadi selisih satu. Jika masih seri 

dilanjutkan dengan undian oleh panitia. 

Dalam perkembangan tentang informasi posisi pemain mengalami 

perubahan yang sangat pesat : dimulai dengan formasi : 1.2.3.5, W.M, 

1.4.3.3., 1.4.3.3., 1.4.4.4.2 dan masih banyak lagi formasi pemain yang 

dapat ditampilkan sesuai dengan lawan yang dihadapi. Diharapkan dengan 

formasi yang diturunkan oleh pelatih akan mendapat hasil yang maksimal. 

Hasil yang maksimal dari satu kesebelasan dapat tercapai bilamana 

kesebelasan tersebut mempunyai kerja sama tim yang berkualitas. Tim 

yang berkualitas yang dimaksud disini adalah pemain-pemain telah 

mempunyai kelengkapan-kelengkapan pokok seperti yang dikatakan oleh 

Sukatamsi (1984 : 11) yaitu : 

1. Pembinaan teknik (ketrampilan) 

2. Pembinaan fisik (kesegaran jasmani) 

3. Pembinaan mental (mental, daya ingatan, dan kecerdasan) 

4. Kematangan juara 

Pembinaan teknik yang dimaksud disini adalah semua gerakan-

gerakan yang dibutuhkan dalam permainan sepakbola seperti bergerak 
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tanpa bola misalnya berlari mencari tempat menunggu umpan dari teman, 

memberi kesempatan kepada teman untuk menggiring bola sendirian, 

pembinaan fisik adalah merupakan prasyarat yang wajib dilalui dan 

dilakukan dengan penuh semangat. Pada pembinaan fisik semua 

komponen-komponen fisik seorang pemain akan ditempa menjadi satu 

kesatuan yang tidak boleh terpisah-pisah kemampuannya, karena 

bagaimanapun baiknya teknik dasar dan ketrampilan bermain sepakbola 

harus didukung oleh kondisi yang baik pula. Pembinaan taktik disini 

bermaksud untuk mengasah kepandaian pemain dalam mengolah bola 

dalam pertandingan-pertandingan. Disinilah pemain akan diuji tentang 

mental, daya ingatan dan kecerdasan pemain apakah ia mampu mengatasi 

semua hal tersebut. Kematangan juara hanya dapat diperoleh lewat 

pertandingan kompetesi-kompetesi yang teratur, mengikuti latihan dengan 

serius artinya siap untuk mendapat teguran baik langsung maupun tidak 

langsung. Contoh seorang pemain yang duduk dibangku cadangan, pemain 

tersebut harus mengintropeksikan dirinya. 

Empat kelengkapan pokok tersebut hanya dapat dicapai dengan 

latihan-latihan dan pertandingan-pertandingan yang direncanakan dan 

dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan. Walaupun demikian 

dari keempat kelengkapan pokok tersebut yang fundamental sebagai dasar 

bermain adalah teknik dasar dan ketrampilan bermain yang lebih dahulu 

dibina di samping pembinaan kelengkapan pokok lainnya. (Sukatamsi, 

1984 : 11) 
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dibina di samping pembinaan kelengkapan pokok lainnya. (Sukatamsi, 

1984 : 11) 

2. Teknik Dasar Sepakbola 

Permainan sepakbola adalah cabang olahraga permainan beregu atau 

tim, maka suatu kesebelasan yang baik, kuat tangguh adalah kesebelasan 

yang terdiri atas pemain-pemain yang mampu menyelenggarakan 

permainan yang kompak, artinya kerja sama yang baik (Sukatamsi, 1984 : 

12). Untuk mencapai kerja sama yang baik diperlukan pemain-pemain 

yang dapat menguasai semua bagian-bagian dan macam-macam teknik 

dasar dan ketrampilan bermain sepakbola, sehingga dapat memainkan bola 

dalam segala posisi dan situasi dengan tepat, cepat dan cermat artinya 

tidak membuang-buang energi atau waktu. 

Oleh karena itu bila seorang pemain ingin menjadi pemain yang 

berkualitas seharusnya pemain tersebut terlebih dahulu menguasai teknik 

dasar bermain sepakbola. Djawad (1981 : 29) mengatakan bahwa untuk 

menjadi pemain sepakbola yang baik, harus mengetahui terlebih dahulu 

teknik-teknik dasar dalam permainan sepakbola. Berbagai teknik dasar 

penguasaan bola terdiri dari beberapa bagian, yaitu : 1) menendang bola, 

2) menerima bola, 3) menggiring bola, 4) merebut bola, 5) menyundul 

bola, 6) gerak tipu dengan bola, 7) lemparan bola kedalam lapangan, dan 

8) teknik penjaga gawang. Lebih jelas Sardjono (1982 : 16) menjelaskan 

bahwa teknik-teknik sepakbola dibagi menjadi dua bagian, yaitu : 1) 

gerakan tanpa bola terdiri dari : (1) lari dan mengubah arah; (2) melempar 
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bola kedalam; (3) gerak tipu tanpa bola; 2) Teknik-teknik dengan bola, 

yaitu : (1) menendang bola; (2) menerima bola; (3) gerak tipu dengan bola; 

(4) merebut bola; dan (5) teknik penjaga gawang.  

3. Teknik Menendang Bola 

Menendang bola termasuk teknik dasar bermain sepakbola yang 

mutlak harus dikuasai oleh setiap pemain. Hal ini dipertegas oleh 

Sukatamsi (1984 : 44) bahwa menendang bola merupakan teknik yang 

paling banyak digunakan dalam permainan sepakbola. 

Menendang adalah menggerakkan bola dari satu tempat ke tempat 

lain dengan menggunakan bagian tertentu dari kaki (Muchtar, 1989 : 15). 

Teknik menendang bola merupakan dasar di dalam permainan sepakbola 

dan bila seorang pemain tidak menguasai teknik menendang bola dengan 

baik, maka tidak mungkin akan menjadi pemain yang baik. Disamping itu 

menendang adalah unsure yang paling banyak dilakukan dalam permainan 

sepakbola jika dibandingkan  dengan unsur teknik-teknik lain, maka wajar 

jika menendang bola menjadi unsur dasar yang dominan dan harus 

pertama diajarkan (Sardjono, 1982 : 19). 

Pada umumnya keperluan penggunaan tendangan dalam permainan 

sepakbola adalah : 

1) Tiap-tiap permulaan dari permainan; tendangan gawang, tendangan 

sudut dan tendangan bebas 

2) Operan-operan antara pemain dalam membentuk kerja sama, baik 

dalam menyusun penyerangan maupun bertahan 
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3) Tembakan ke gawang untuk membuat gol 

4) Pembersihan daerah dari bahaya serangan lawan. (Muchtar, 1988 : 96). 

Guna mendapat tendangan yang baik dan sesuai dengan apa yang 

menjadi tujuan tendangan tersebut, seorang pemain bola harus menguasai 

prinsip-prinsip teknik menendang bola. Adapun prinsip-prinsip 

menendang bola itu adalah sebagai berikut : 

a. Kaki tumpu 

Kaki tumpu adalah kaki yang menumpu pada tanah sebagai 

persiapan menendang bola dan merupakan letak tinggi berat badan. 

Posisi kaki tumpu atau dimana harus meletakkan kaki tumpu-tumpu 

terhadap bola, posisi kaki tumpu terhadap bola akan menentukan arah 

bola dan tingginya lambungan bola. Lutut kaki tumpu sedikit ditekuk 

dan pada waktu menendang lutut di luruskan. Gerakan dari lutut 

ditekuk kemudian diluruskan merupakan kekuatan mendorong ke 

depan. 

b. Kaki yang menendang 

Kaki yang menendang adalah kaki yang digunakan untuk 

menendang bola. Pergelangan kaki yang menendang bola pada saat 

menendang dikuatkan atau ditegakkan, tidak boleh bergerak. Tungkai 

kaki yang menendang diangkat kebelakang kemudian diayunkan ke 

depan sehingga bagian kaki yang digunakan untuk menendang 

mengenai bola, kemudian diteruskan dengan gerak lanjutan kedepan. 
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c. Bagian bola yang ditendang 

Merupakan bagian bola sebelah mana yang ditendang akan 

menentukan arah dan jalannya bola, tinggi rendahnya lambungan bola. 

d. Sikap badan 

Sikap badan pada waktu menendang bola sangat dipengaruhi 

oleh posisi kaki tumpu terhadap bola. Posisi kaki tumpu tepat 

disamping bola, maka pada saat menendang bola badan tepat di atas 

bola dan badan agak sedikit condong ke depan sikap badan ini untuk 

tendangan bola mengulir rendah atau melambung sedang. Posisi kaki 

tumpu berada disamping belakang bola maka pada waktu menendang 

bola badan berada di atas belakang bola sehingga sikap badan condong 

kebelakang, maka hasil tendangan bola melambung tinggi. 

e. Pandangan Mata 

Pandangan mata terutama untuk mengawasi situasi atau keadaan 

permainan, akan tetapi pada saat akan menendang bola mata harus 

melihat pada bola dan ke arah mana bola akan ditendang. 

4. Macam-macam Tendangan 

a. Ditinjau atas dasar mana kaki yang digunakan untuk menendang bola. 

(1) Kaki bagian dalam 

(2) Kura-kura kaki bagian dalam 

(3) Kura-kura kaki penuh 

(4) Kura-kura kaki bagian keluar 

(5) Ujung jari kaki 
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(6) Kura-kura kaki sebelah dalam 

(7) Tumit (Jarang digunakan) 

Untuk lebih jelas gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 
Perkenaan Bola dengan kaki tendang 

b. Ditinjau atas dasar kegunaan atau fungsi dari tendangan 

(1) Memberikan operan bola kepada teman 

(2) Menembakkan bola kearah mulut gawang lawan, untuk membuat 

gol kemenangan. 

(3) Memberikan atau menyapu bola di daerah pertahanan (belakang) 

langsung ke depan, biasa dilakukan oleh pemain belakang untuk 

mematahkan serangan lawan 

(4) Melakukan bermacam-macam tendangan khusus yaitu untuk 

tendangan bebas, tendangan sudut, tendangan hukuman (penalti) 
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c. Ditinjau atas dasar tinggi rendahnya lambungan 

(1) Tendangan bola rendah, bola menggulir datar di atas permukaan 

tanah sampai setinggi lutut. 

(2) Tendangan bola melambung lurus atau melambung sedang, bola 

melambung paling rendah setinggi lutut dan paling tinggi setinggi 

kepala. 

d. Tinjauan atas dasar putaran dan jalannya bola 

(1) Tendangan lurus (langsung), bola setelah ditendang tidak berputar, 

sehingga bola melambung lurus dan jalannya kencang. Tenaga 

tendangan melalui titik pusat bola. Untuk jelas lihat gambar 3 

halaman 24 

(2) Tendangan melengkung (slice), bola setelah ditendang berputar kea 

rah berlawanan dengan arah tendangan dan arah bola, bila bola 

melambung setelah sampai ke puncak akan turun vertical. Tenaga 

tendangan tidak melalui titik pusat bola. Untuk jelasnya lihat 

gambar 4 halaman 24 
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Gambar 3 
Tendangan Lurus, Tenaga Tendangan  Melalui titik pusat bola  

(Sukatamsi : 1984 : 48) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4 

Tendangan melengkung tenaga tendangan tidak melalui titik pusat  
(Sukatamsi : 1984 : 48) 
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5. Teknik Menendang Bola ke Sasaran 

Seperti telah dijelaskan terdahulu bahwa dalam permainan sepakbola 

teknik menendang lebih banyak atau lebih dominan digunakan dan salah 

satu fungsi dari menendang bola ada untuk menciptakan gol ke gawang 

lawan. Menurut Sukatamsi (1984 : 51 dan 117) untuk membuat gol ke 

gawang lawan dapat menggunakan menendang bola dengan kura-kura 

kaki penuh dan kura-kura kaki bagian dalam. 

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi saat melakukan tendangan 

ke gawang, karena hasil tendangan tersebut harus keras (power shooting) 

sangat diperlukan. Tembakan keras yang dimaksud disini adalah kekuatan 

yang dihasilkan oleh kontraksi otot yang terdapat pada tungkai kaki dan 

dilakukan dalam waktu yang singkat, atau power shooting merupakan 

hasil perkalian kekuatan kontraksi otot dengan kecepatan (Bompa, 1983 : 

221). Dalam hal ini kura-kura kaki penuh dan kura-kura bagian dalam 

dapat digunakan untuk melakukan tembakan ke sasaran (Gawang), apakah 

tembakan itu berasal dari dalam daerah penalti atau diluar daerah penalti, 

baik bola dalam keadaan diam atau bola dalam keadaan bergerak. 

Otot-otot tungkai yang digunakan untuk mengayunkan kaki tendang 

ke belakang adalah : M. Bracialis, M. Semitendinosis, M. 

Semimembronasus, dan M. Gastronemeus, sedangkan saat kaki tendangan 

diayunkan ke depan otot-otot tungkai yang bekerja adalah : M. Rectus 

Femuris, M. Vastus Lateralis, dan M. Vastus Medialis dan M. Tibialis 

(Surya W. : 1988 : 184-185). Sedang saat terjadi pertemuan kaki tendang 
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dengan bola posisi kaki tendang ujung kaki menghadap tanah, sehingga 

otot-otot yang bekerja adalah M. Gastronemus dan Tendo Calcaneus 

(Pate, 1984 : 152). 

Teknik menendang bola menggunakan kura-kura kaki bagian dalam 

seperti yang sudah dijelaskan pada paparan terdahulu, dengan 

memperhatikan pertemuan sisi kaki bagian dalam dari kura-kura kaki 

bagian dalam (sisi punggung dalam). Untuk jelasnya lihat gambar 5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5 
Menendang Bola Menggunakan Kura-kura 

Kaki Bagian dalam 
(Sumber : Penelitian 2006) 

 
Menendang bola menggunakan kura-kura kaki punggung taktik 

menendang bolanya sama dengan menendang bola dengan kura-kura kaki 

bagian dalam. Perbedaannya hanya terletak pada pertemuan antara kaki 

tendangan dengan bola. Untuk menendang dengan kura-kura kaki bagian 
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punggung bidang perkenaannya dengan bola lebih luas jika dibandingkan 

dengan menendang bola menggunakan kura-kura kaki bagian dalam. 

Untuk jelasnya lihat gambar 6. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6 
Menendang Bola Menggunakan Kura-kura 

Kaki Bagian Punggung Penuh 
(Sumber : Penelitian 2006) 

 

Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan saat melakukan 

tendang ke sasaran gawang antara lain : 

a. Letak Posisi Kaki Tumpu 

Banyak pemain sepakbola yang kurang memperhatikan posisi 

kaki tumpu saat melakukan tendang, terutama untuk sasaran ke 

gawang. Sedapat mungkin posisi kaki tumpu diarahkan ke arah sasaran 

tembakan, misalnya tendangan lurus ke gawang maka posisi kaki 
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tumpu harus diarah ke gawang, bila posisi si penembak serong dengan 

gawang maka bola akan melenceng. 

b. Titik Berat Badan 

Letak titik berat badan ikut juga menentukan tinggi dan 

rendahnya bola melambung. Titik berat badan ini ditentukan oleh 

bagaimana caranya pemain meletakkan posisi kaki tumpu. Ada dua 

kemungkinan yang dapat dilakukan untuk meletakkan kaki tumpu. 

Menurut Sukatamsi (1984 : 46) sikap badan pada waktu menendang 

bola sangat dipengaruhi oleh posisi kaki tumpu terhadap bola. Artinya 

bila posisi kaki tumpu tepat disamping bola, maka pada saat 

menendang bola badan tepat di atas bola dan badan akan condong ke 

depan, sikap badang ini tendangan bola menggulir rendah atau 

melambung sedang. Jika posisi kaki tumpu berada di samping 

belakang bola, maka pada saat menendang bola badan berada di atas 

belakang bola sehingga sikap badan condong ke belakang, maka hasil 

tendangan bola akan melambung tinggi. Oleh karena itu untuk latihan 

passing digunakan teknik meletakkan posisi kaki tumpu berada di 

samping belakang bola. 

c. Perkenaan Bola Dengan Kaki 

Perkenaan bola dengan kaki tendang akan menghasilkan 

tendangan bola dapat bergulir dengan permukaan tanah atau bola dapat 

melambung tinggi. Mengingat bahwa jarak tempuh dengan sasaran 

tembak yaitu gawang berjarak 16.5 meter maka digunakan cara 
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pertemuan kaki tendangan dengan bola adalah kira-kira terletak pada 

tengah-tengah antara titik pentil bola dengan permukaan tanah. Hasil 

dari pertemuan antara kaki tendang dengan bola akan melambung. 

d. Pandangan Mata 

Banyak pemain sepakbola belum memanfaatkan mata sebagai 

petunjuk kemana arah bola akan dituju. Pemain sepakbola masih 

terfokus pada saat menendang bola mata masih tertuju kepada bola. 

Sebaiknya pada saat pemain akan menendang bola ia masih dapat 

melihat bola dan meyakinkan pada dirinya bahwa awalan sudah tepat 

untuk meletakkan posisi kaki tumpu, dan pada saat terjadinya 

pertemuan kaki dengan bola maka fungsi mata diarahkan melihat 

sasaran tendangan. 

6. Hakekat Kekuatan Otot Tungkai 

Seperti diketahui bahwa dalam permainan sepakbola kaki adalah 

merupakan faktor yang dominan untuk dapat  bermain sepakbola, karena 

untuk menendang bola dibutuhkan kaki, disamping anggota badan lainnya 

kecuali tangah. Oleh karena itu guna mendapatkan tendangan yang baik 

dibutuhkan kekuatan yang dihasilkan dari kontraksi otot yang terdapat 

pada tungkai kaki. Menurut Arma, A. (1985 : 420) mengatakan bahwa 

dalam permainan sepakbola ada jenis kemampuan yang penting, yaitu 

kemampuan fisik dan kemampuan menguasai bola. Untuk kemampuan 

fisik pada dasarnya sangat mempengaruhi penampilan seseorang baik di 

dalam latihan maupun pertandingan, sehingga mutlak di perlukan oleh 
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setiap pemain. M. Sajoto (1988 : 57) mengatakan bahwa kondisi fisik 

adalah satu persyaratan yang sangat penting dalam usaha peningkatan 

prestasi seseorang atlet, bahkan dapat dikatakan sebagai keperluan sebagai 

keperluan mendasar titik tolak awalan olahraga prestasi. 

Kekuatan menurut Bompa (1983, 220-221) menjelaskan bahwa ada 

beberapa jenis kekuatan yang mempunyai akibat langsung terhadap hasil 

unjuk kerja, yaitu kekuatan umum (general strength), kekuatan khusus 

(specific strength), kekuatan maksimal (maximum strength), daya tahan 

otot (muscular strength), daya ledak (power), kekuatan obsolut (absolute 

strength), cadangan kekuatan (strength reserve), dan kekuatan relatif 

(relative strength). Sumbangan dari masing-masing bentuk kekuatan ini 

terhadap hasil unjuk kerja otot-otot penggerak utama sangat relatif, 

tergantung pada masing-masing cabang olah raga. 

Kekuatan maksimal dalam penelitian ini yang diukur sebagai 

variabel penelitian. Harsono (1988 : 177) menyatakan bahwa kekuatan 

adalah komponen yang sangat penting guna meninggalkan kondisi fisik 

secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena : a. Kekuatan merupakan 

daya penggerak setiap fisik, b. Kekuatan memegang peranan penting 

dalam melindungi atlet/ orang dari kemungkinan cidera, c. Kekuatan dapat 

mendukung kemampuan kondisi fisik yang lebih efisien. Sedangkan 

menurut Pate dkk (1984 : 299) mengatakan bahwa kekuatan otot 

didefinisikan sebagai tenaga yang dikerahkan oleh sekelompok otot pada 

usaha tunggal yang maksimal. Sedangkan kekuatan menurut Dictionary of 
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Sport dibedakan menjadi dua yaitu kekuatan sebagai karakteristik gerak 

(move) dan kekuatan sebagai kuantitas fisik (force). Sebagai karekteristik 

gerak pengertian kekuatan adalah kapasitas otot untuk berkontraksi tanpa 

mengalami perubahan posisi (isometric contraction) berkontraksi melalui 

pemendekan otot (concentric contraction), dan bereaksi melalui 

penguluran atau pemenjangan otot (eccentric contraction), dan mengenal 

kuantitas fisik, pengertian kekuatan adalah ukuran mekanika gerak tubuh 

(Eric Bayer dalam Apriyanti, 1999 : 18). Sedangkan menurut M. Sajoto 

(1988 : 8) mengatakan bahwa kekuatan adalah komponen kondisi fisik 

seseorang yang berkaitan dengan kemampuannya mempergunakan otot 

untuk menerima beban sewaktu bekerja. 

Berkaitan kekuatan otot maksimal dengan menendang bola, dimana 

gerakan menendang bola adalah suatu gerakan tunggal yaitu dimulai dari 

mengayunkan kaki tendang kebelakang kemudian diayunkan ke depan 

dapat diartikan sebagai kemampuan maksimum yang digunakan oleh 

sekelompok otot atau sebuah otot. Jadi dapat disimpulkan bahwa kekuatan 

adalah tenaga yang dipakai untuk mengubah keadaan suatu gerakan atau 

gerakan dari suatu benda. Gerakan mendorong atau menarik dapat menarik 

bergantung kepada sifat fisik benda, dan besarnya kekuatan fisik, tumpuan 

dan arah kekuatan. Sebagian besar penampilan suatu ketrampilan dalam 

olahraga melibatkan gerakan-gerakan yang disebabkan oleh kekuatan yang 

dihasilkan oleh kontraksi otot, kekuatan gaya berat/ atau kekuatan yang 

digunakan oleh sesuatu dari luar atau dari orang lain (Pate, 1984 : 181). 
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Semua kekuatan yang dihasilkan oleh otot-otot yang terdapat disekitar 

tungkai kaki sebagai penggerak ayunan kaki tendang. 

7. Hakikat Daya Ledak (Power) 

Sebagai dijelaskan dalam penjelasan kekuatan maka daya ledak 

(power) termasuk dalam rumpun kekuatan. Daya ledak atau exploitive 

power adalah kemampuan otot atau sekelompok otot seseorang untuk 

mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang 

sependek-pendeknya atau sesingkat-singkatnya. Unjuk kerja kekuatan 

maksimal yang dilakukan dalam waktu singkat ini tercermin dalam 

aktivitas lompat jauh, smash, menendang bola, tolak peluru serta olahraga 

lainnya yang bersifat eksplosif. 

Menurut Bompa (1983 : 231) mengatakan bahwa daya ledak 

merupakan hasil perpaduan dari kekuatan dan kecepatan kontraksi otot. 

Sedangkan menurut Suharno (1985 : 37) mengemukakan bahwa daya 

ledak adalah kemampuan sebuh otot atau sekelompok otot untuk 

mengatasi tahanan beban dengan kecepatan tinggi dalam suatu gerakan 

utuh. Dalam hal ini menedang bola adalah merupakan suatu gerakan yang 

utuh di mulai dari mengayunkan kaki tendang kebelakang kemudian 

diayunkan kedepan adalah merupakan suatu gerakan yang utuh, sehingga 

dibutuhkan perpaduan antara kekuatan maksimal dengan kecepatan. 

Upaya peningkatan daya ledak otot dapat dilakukan dengan cara : a) 

Meningkatkan kekuatan tanpa mengabaikan kecepatan atau menitik 

beratkan pada kekuatan,  b) meningkatkan kecepatan tanpa mengabaikan 
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kekuatan atau menitik beratkan pada kecepatan, c) meningkatkan kedua-

duanya sekaligus kekuatan dan kecepatan dilatih secara simultan. 

Latihan kombinasi antara kekuatan dan kecepatan merupakan latihan 

untuk meningkatkan kualitas kondisi fisik dengan tujuan utama untuk 

meningkatkan daya ledak. Latihan tersebut memberikan pengaruh yang 

lebih baik terhadap nilai dinamis jika dibandingkan dengan latihan 

kekuatan saja. Menurut (Pyke, 1980 : 75) mengatakan dalam 

pengembangan daya ledak, beban latihan tidak boleh terlalu berat sehingga 

gerakan yang dilakukan berlangsung cepat dan frekuensinya banyak. 

Untuk mendapatkan daya ledak yang maksimal maka perlu diketahui 

jenis serabut otot yang menggerakkan anggota tubuh dan energi yang 

dipergunakan untuk berkontraksi. Serabut otot yang menggerakkan 

anggota tubuh dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu serabut 

otot cepat (fast twitch fibres = FT Fibres) dan serabut otot lambat (slow 

twitch fibres = FT Fibres). Menurut Mc.Ardle, et all (1981, 243 – 247) 

kedua jenis otot tersebut berbeda dalam kecepatan berkontraksi. Artinya 

serabut yang lebih kuat untuk bekerja secara aerobic disebut tipe I otot 

merah atau serabut otot lambat. Sedangkan otot yang lebih kuat untuk 

bekerja secara anaerobic disebut tipe II atau serabut putih atau serabut otot 

cepat. 

Dalam hal unjuk kerja yaitu menendang bola banyak menggunakan 

serabut otot tipe II atau serabut otot cepat, karena banyak mempunyai 

rektikulum sarkoplasma jika dibandingkan dengan serabut otot lambat 
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(tipe I). Keadaan tersebut menyebabkan proses pelepasan (re-up take) ion 

kalsium berlangsung cepat sekali. Dalam serabut otot cepat proses 

pelepasan energi berlangsung melalui metabolisme anaerob. Kapasitas 

anaerob jumlahnya sangat terbatas atau sedikit, sehingga akan cepat habis 

dan menimbulkan kelelahan. Serabut otot putih memiliki ciri utama yaitu 

cepat dalam menjawab rangsangan dan puncak kekuatan yang dihasilkan 

lebih besar dari otot merah. 

8. Hubungan kekuatan dan daya ledak otot tungkai dengan kemampuan 

menendang bola jarak 16.5 meter 

Kekuatan adalah kemampuan dasar untuk menggerakkan seluruh 

anggota badan. Setiap gerakan yang dilakukan oleh tubuh dibutuhkan 

kekuatan yang dihasilkan oleh sebuah otot atau sekelompok otot untuk 

menahan atau bekerja dalam waktu yang panjang atau dalam waktu yang 

relatif pendek. Kekuatan dan daya ledak ini sangat dibutuhkan dalam 

unjuk kerja olah raga misalnya membanting lawan dalam judo, melempar 

bola, meloncat, menendang bola dan lain-lain lagi yang membutuhkan 

gerakan-gerakan spontanitas. 

Menendang bola adalah suatu gerakan atau unjuk kerja yang 

membutuhkan waktu yang singkat dan memperoleh hasil tendangan boal 

berjalan dengan cepat dan keras. Untuk itu diperlukan perpaduan gerak 

antara kekuatan dan daya ledak dari otot yang terdapat di tungkai. 

Kekuatan digunakan untuk unjuk kerja mengayunkan kaki tendang dari 

depan ke belakang dan kemudian diayunkan ke depan menuju ke bola, 
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sedang daya ledak digunakan untuk menambah kekuatan saat pertemuan 

kaki tendang dengan bola, secara spontan. Dalam hal ini serabut otot cepat 

lebih dominan untuk melakukan unjuk kerja tersebut. Dengan begitu 

antara kekuatan otot tungkai dan daya ledak di harapkan memberikan 

sumbangan terhadap kemampuan menendang bola jarak 16.5 meter. 

Dengan begitu dapat diduga bahwa kekuatan otot tungkai dan daya ledak 

otot tungkai mempunyai hubungan terhadap kemampuan menendang bola 

ke gawang jarak 16.5 meter. 

9. Keberadaan Ps. Undip Semarang  

Ps. Undip Semarang telah ada sejak tahun 1960 di Kota Semarang 

beralamat di Stadion Sepakbola Undip Tembalang Semarang. Keberadaan 

Ps. Undip telah banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan 

PSIS Semarang dalam mengikuti kompetisi PSSI. Saat ini Ps. Undip 

berlatih di Stadion Sepakbola Undip Semarang mempunyai pemain yang 

terdiri dari mahasiswa, alumni, karyawan Undip dan masyarakat umum. 

Di Ps. Undip Semarang mempunyai kelompok-kelompok yang 

disesuaikan dengan usia pemain dan dilatih oleh pelatih sepakbola yang 

mempunyai sertifikasi sepakbola. Untuk mengelola administrasi Ps Undip 

Semarang telah mempunyai organisasi yang direstui oleh Rektor.  

 

B. Hipotesis 

Berdasarkan paparan pada landasan teori maka dapat dirumuskan 

hipotesis teoritis sebagai berikut : 
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1. Ada hubungan kekuatan otot tungkai dengan kemampuan menembak bola 

ke gawang pada jarak 16.5 meter terhadap pemain sepakbola Ps. UNDIP 

Semarang Tahun 2006. 

2. Ada hubungan daya ledak otot tungkai dengan kemampuan menembak 

bola ke gawang jarak 16.5 meter terhadap pemain sepakbola Ps. Undip 

Semarang Tahun 2006. 

3. Ada hubungan kekuatan dan daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan 

menembak bola ke gawang pada pemain sepakbola Ps Undip Semarang 

Tahun 2006. 

4. Ada sumbangan yang dikontribusikan oleh kekuatan dan daya ledak otot 

tungkai terhadap kemampuan menembak bola ke gawang jarak 16.5 meter 

pada pemain sepakbola Ps Undip Semarang Tahun 2006. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pengetahuan yang diperoleh dengan pendekatan ilmiah diperoleh melalui 

penelitian ilmiah dan dibangun di atas teori tertentu. Teori ini berkembang melalui 

penelitian ilmiah, yaitu penelitian yang sistematik dan terkontrol berdasarkan atas 

data empiris. Teori itu dapat diuji (Di tes) dalam keajegan dan kemantapan 

(Depdikbud, 1982/1983 : 3). Artinya, jika penelitian ulang dilakukan orang lain 

menurut langkah-langkah yang serupa pada kondisi yang sama akan diperoleh 

hasil yang ajeg (consistent), yaitu hasil yang sama atau hampir sama dengan yang 

terdahulu. 

Oleh karena itu sesuai dengan tujuannya, penelitian dapat didefinisikan 

sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu 

ilmu pengetahuan suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan 

menggunakan metode-metode ilmiah. Sutris Hadi (1994:4) mengatakan bahwa 

metode penelitian sebagaimana kita kenal sekarang memberikan garis-garis yang 

sangat cermat dan mengajukan syarat-syarat yang sangat keras. Maksudnya 

adalah menjaga agar pengetahuan yang dicapai dari suatu penelitian mempunyai 

harga ilmiah yang tinggi. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang tepat agar 

mencapai hasil yang diharapkan. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah : 
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A. Populasi 

Menurut Suharsimi Arikunto (1993:102) mengatakan populasi adalah 

keseluruhan obyek penelitian. Sedangkan menurut Sudjana (2000:6) populasi 

adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung atau pengukuran, 

kuantitatif atau kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota 

kumpulan yang lengkap dan kelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemain sepakbola yang 

tergabvung dalam PS Undip Semarang yang mempunyai karakter atau sifat 

yang sama antara lain : 

1. Berjenis kelamin putra 

2. Telah mendapat latihan teknik dasar sepakbola 

3. Dilatih oleh pelatih yang sama dan bersertifikat 

4. Terdaftar sebagai anggota dan aktif berlatih 

  

B. Sampel 

Dalam penelitian perlu adanya sampel sebagai anak atau orang coba. 

Pada hakekatnya sampel menurut Suharsimi Arikunto (1993:104) mengatakan 

sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Pengambilan sampel 

ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel (contoh) yang 

benar benar dapat berfungsi sebagai contoh atau dapat menggambarkan 

keadaan populasi yang sebenarnya. Namun perlu diingat karena keterbatasan 

dana, waktu dan tenaga maka populasi yang berjumlah 26 orang, di semuanya 

digunakan sebagai sampel dengan alasan bahwa untuk sekedar ancer-ancer 
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maka apabila subyek penelitiannya kurang dari 100 orang, lebih diambil 

semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Simpulan 

jumlah pemain 26 digunakan semua sehingga penelitian ini adalah penelitian 

populasi. 

  

C. Variabel Penelitian 

Kata variabel dalam setiap penelitian pasti selalu ada. Menurut F.N. 

Kerlinger yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto (1993:89) menyebut variabel 

sebagai suatu konsep sepertinya laki-laki dalam konsep jenis kelamin, insyaf 

dalam konsep kesadaran. Sedang Sutrisno Hadi (1994 : 89) mengatakan 

bahwa variabel sebagai gejala yang bervariasi. Gejala dalam penelitian ini 

adalah obyek penelitian, sehingga variabel adalah obyek penelitian yang 

bervariasi. 

Dalam penelitian ini ada dua variabel yaitu : 

a. Variabel bebas 

Variabel bebas terdiri dari : kekuatan otot tungkai (X1) dengan cara 

mengukur kekuatan otot tungkai tanpa bantuan otot tangan dan otot 

punggung. Skor terbaik dari dua kali percobaan dicatat sebagai skor akhir 

dalam satuan kg, daya ledak otot (X2) yaitu variabel hasil pengukuran 

kemampuan raihan berdiri tegak dengan meloncat yang dinyatakan dengan 

satuan sentimeter perberat badan. 

b. Variabel terikat yaitu : Kemampuan menendang ke gawang pada jarak 

16,5 meter.    
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D. Rancangan Penelitian 

Rancangan atau desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah desain korelasional (Correlational Design). Desain yang dimaksud 

dapat dilihat pada gambar 7 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7 

Desain Penelitian 2006 

 

E. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan instrument yang seperti terlihat pada tabel 

1 dibawah ini, seperti : 

Tabel 1 
Instrumen Penelitian 

Variabel Instrumen Tes Yang Diukur 

Kekuatan Otot tungkai 
kaki 

Leg Dynamometer Mengukur kekuatan otot 
kaki maksimal 

Daya ledak Vertical Jump  Mengukur Power tungkai 
Kemampuan menembak 
bola ke gawang 

Tes menembak bola ke 
sasaran * 

Jumlah gol yang masuk 
ke dalam gawang  

Keterangan :  Tanda * Tes tersebut mempunyai validitas tes logis dan reabilitas 
0,423 

  

 
 

1. Kemampuan  
   menembak  
   bola  (Y) 
2 
 
 
3 

 
rx1 – Y, rx2 – Y, rx12 - Y 

Kekuatan Otot 
Tungkai (X1) 

 
Daya Ledak Otot 

Tungkai (X2) 
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Untuk mengetes kemampuan menembak bola ke gawang dibuat tes 

buatan yang akan digunakan untuk penelitian ini, dengan menggunakan 

beberapa syarat antara lain : menari validitas, reliabilitas, mudah untuk 

dilaksanakan, hasilnya dianalisis dengan menggunakan statistic. Dalam 

penelitian ini unsur yang akan dicari adalah validitas dan reliabilitasnya saja.  

a. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevaliditan atau kesahihan suatu instrument. Suatu instrument dikatakan 

valid apabila mempunyai validitas yang tinggi dan sebaliknya bila 

instrument itu kurang valid berarti instrument itu mempunyai validitas 

yang rendah. Menurut Suharsimi Arikunto (1991:136) mengatakan bahwa 

sebuah instrument dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang 

diinginkan. Artinya sebuah instrument dikatakan valid jika instrument 

tersebut dapat mengungkap data yang diteliti itu secara tepat. Tinggi 

rendahnya validitas instrument menunjukkan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran yang dimaksud. 

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan validitas logis yang 

berarti apabila cara dan isi tindakan ini telah benar atau betul, maka dapat 

dikatakan bahwa peneliti sudah dapat berharap memperoleh instrument 

yang memiliki validitas logis (Suharsimi Arikunto, 1991:136). Lebih jelas 

dikemukakan oleh Saifudin Azwar (2000:47) mengatakan bahwa validitas 

logis menunjukkan sejauh mana isi tes merupakan representasi dari ciri-

ciri atribut yang diukur. Sehingga untuk mendapatkan validitas logis yang 
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tinggi suatu tes harus dirancang sedemikian rupa sehingga benar-benar 

berisi hanya item yang relevan dan perlu menjadi bagian dari tes secara 

keseluruhan. 

Adapun item tes yang akan dimunculkan saat melakukan 

menembak bola ke gawang adalah sebagai berikut : 

1) Anak coba berdiri belakang garis sejauh 16,5 meter menghadap ke 

gawang, dengan ancang-ancang 5 sampai 7 meter 

2) Didepan anak coba telah disediakan bola sebanyak 5 buah 

3) Setelah ada aba-aba, anak coba melakukan tendangan kegawang 

dengan cara : setelah menembak bola pertama anak coba lari mundur 

untuk mengambil ancang-ancang 5 – 7 meter ke belakang kemudian 

bergerak kedepan lagi untuk menembak bola yang kedua, begitu 

selanjutnya sampai bola kelima.   

4) Saat melakukan tendangan harus dimunculkan teknik menembak bola 

antara lain : letak kaki tumpu harus tepat berada di samping bola, kaki 

tumpu agak dibengkokkan sedikit, berat badan berada di atas kaki 

tumpu, ayun kaki tending dari depan ke belakang kemudian diayunkan 

ke depan tepat mengenai bola.  

5) Tangan bebas disamping badan dan mata memandang kea rah sasaran 

6) Dilanjutkan dengan gerakan lanjutan.  

b. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 
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pengumpul data karena instrument itu sudah baik. Instrumen yang sudah 

dapat dipercaya menurut Suharsimi Arikunto (1991 : 142) mengatakan 

instrument yang sudah dapat dipercaya, yang reliable akan menghasilkan 

data yang dapat dipercaya juga. Kesimpulannya reliabilitas menunjukkan 

pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya dapat dipercaya.  

Cara untuk menentukan apakah instrument itu reliable adalah 

menggunakan teknik reliabilitas eksternal model teknik ulang. Artinya 

dengan teknik ini peneliti hanya menyusun satu perangkat instrument. 

Instrument tersebut kemudian di uji berulang kali pada sekelompok anak 

coba. Kemudian hasil responden dicatat. Pada kali lain instrument tersebut 

diberikan tes pada kelompok yang sama kemudian hasilnya dicatat., 

kemudian hasil tes yang pertama dikorelasikan dengan hasil tes kedua 

dengan menggunakan korelasi sederhana dari pearson. Hasil tes yang 

dinamakan koefisien korelasi dikonsultasikan dengan tabel konversi dari 

Guilford. Hasil dari konsultasi menunjukkan hasil sedang. Lihat Hal 94 

lampiran 14. 

 
F. Metode Penelitian 

Untuk mendapat data yang dapat di pertanggungjawabkan akan 

hasilnya, sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, maka metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan teknik tes dan 

pengukuran. Menurut Masri Singarimbun (1983 : 8) mengatakan bahwa 

pengertian survai dibatasi pada pengertian survai sampel dimana informasi 

dikumpulkan dari sebagian populasui untuk mewakili seluruh populasi. 
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Suharsimi Arikunto (1993 : 84) mengatakan bahwa pada umumnya survai 

merupakan cara pengumpulan data dari sejumlah unit dalam waktu (atau 

jangka waktu) yang bersamaan. Simpulan yang dapat ditarik adalah survai 

adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi dari unit atau individu 

dalam waktu yang bersamaan.  

Tes merupakan alat ukur. Menurut H. Moeslim (1968 : 5) menjelaskan 

bahwa tes adalah suatu atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau 

mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan yang telah 

ditentukan. Sedangkan pengukuran menurut Norhasan (2001 : 1) mengatakan  

bahwa pengukuran adalah merupakan suatu proses untuk memperoleh 

informasi. Yang dimaksud dengan informasi disini adalah memperoleh data 

apa adanya. 

Dari pendapat tersebut di atas metode penelitian menggunakan metode 

srvai dengan teknik tes dan pengukuran adalah untuk mendapat data apa 

adanya dengan jalan pengetesan. 

     
G. Prosedur Penelitian   

Kegiatan penelitian dalam pengambilan data dilakukan  di lapangan Ps 

Undip di Tembalang Semarang dalam 2 tahapan yaitu hari pertama untuk 

mengukur prediktor X1 yaitu kekuatan otot tungkai dan daya ledak (Muscular 

Power) X2, kemudian istirahat 2 (dua) hari kemudian di hari ke 2 dilakukan 

pengukuran variabel kreterium (Y) untuk seluruh sampel penelitian. Adapun 

pelaksanaan tahap pertama pada Selasa 5 September 2006, dan tahap kedua 

Kamis 7 September 2006. 
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1. Tahap Pertama :  

a. Tes Kekuatan Otot Tungkai   

Alat yang digunakan dalam tes ini adalah leg dynamometer. Peserta tes 

berdiri di atas leg dynamometer. Tali rantai pada alat di atur sesuai 

dengan posisi setengah jongkok dengan punggung tetap tegak lurus. 

Kedua lutut bengkok dan rantai diletakkan diantara kedua tungkai 

tangan memegang alat lurus ke bawah. Alat ditarik dengan 

menggunakan kekuatan otot tungkai tanpa bantuan otot tangan dan 

otot punggung. Tes ini dilakukan sebanyak dua kali. Penilaian : Skor 

terbaik dari dua kali percobaan dicatat sebagai skor akhir dalam satuan 

kg, dengan tingkat ketelitian 0,5 Kg. Untuk jelasnya lihat gambar 8 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Gambar 8 
Pengukuran kekuatan otot tungkai 

 



 46

b. Tes Daya Ledak (Musculus Power) 

Tujuan dari tes ini adalah untuk mengukur power  tungkai. Alat 

digunakan untuk pengukruan ini Vertical jump. Pelaksanaannya adalah 

sasaran ditempatkan di tembok setinggi 2 meter. Peserta berdiri sejajar 

tembok menghadap ke samping. Tangan meraih kertas atau papan 

vertical jump yang telah ada skalanya, setinggi mungkin. Peserta tes 

diberi kesempatan untuk melakukan lompatan ke atas dan menyentuh 

skala yang dipasang di tembok setinggi mungkin. Peserta diberi 

kesempatan untuk melakukan tes sebanyak tiga kali. Penilaian : skor 

akhir adalah lompatan tertnggi dari 3 kali percobaan. Untuk jelasnya 

lihat gambar 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 
Pengukuran Daya Ledak Otot Tungkai 
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c. Tahap Kedua 

Tes menembak bola ke sasarn (Gawang) 

Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan menembakkan bola ke 

sasaran (Gawang). Pelaksanaan tes : bola diletakkan pada jarak 16,50 

meter sebanyak 5 buah sejajar dengan garis belakang atau garis 

gawang. Peserta melakukan tendangan terus menerus tanpa berhenti 

sebanyak bola yang tersedia kesasaran yang telah diberi skor. Penilaian 

adalah jumlah 5 kali tembakan yang masuk tepat dalam sasaran. Lihat 

gambar 10 dan 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 10 
Sasaran Tendangan Bola Ke Gawang Bernomor 
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Gambar 11 

Posisi Tes Menendang Bola 
Ke Gawang Jarak 16,5 m 

Keterangan  

01…05 = Urutan bola yang akan ditendang 

        x = Penendang bola 

 

H. Analisis Data 

Pelaksanaan analisis data penelitian, dilakukan setelah data dari hasil 

pengukuran kemudian dianalisis dengan teknik korelasi Pearson Product 

Moment. Sebelum data dianalisis dilakukan uji persyaratan untuk mengetahui 

kelayakan data. Adapun uji persyaratan tersebut adalah :  
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1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya 

data yang akan dianalisis. Adapun uji normalitas data ini menggunakan 

teknik Kolmogorov Smirnov Test. Kriteria uji adalah bila p ≥ 0,05 data 

dinyatakan normal namun bila p ≤ 0,05 maka data dinyatakan tidak 

normal. 

2. Uji Homogenitas Varians 

 Uji homogenitas varians varians digunakan untuk maksud 

mengetahui seragam tidaknya variasi sampel-sampel yang diambil dari 

populasi yang sama dalam penelitian. Uji homogenitas varians dihitung 

dengan menggunakan Levene-Statistic. Kreteria yang digunakan adalah 

bila p ≥ 0,05 maka data tersebut adalah homogen yang berasal dari satu 

populasi, sedangkan bila p≤0,05 maka data tersebut tidak homogen artinya 

tidak berasal dari satu populasi. 

3. Uji Linieritas dan Uji Keberartian Model Garis Regresi 

Uji linieritas dimaksud untuk menguji apakah data yang diperoleh 

linier atau tidak. Jika data linier dapat dilanjutkan dengan uji parametric, 

dengan teknik regresi linier, namun jika data tidak linier dapat 

menggunakan uji regresi non linier.  

Uji keberartian model garis regresi dimaksud untuk menguji apakah 

data prediktor dapat digunakan sebagai peramalan kriterium atau tidak. 

Jika prediktor berarti, maka dapat digunakan sebagai ramalan, sedangkan 

jika prediktor tidak berarti sebagai konsekuensinya tidak dapat dipakai 
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sebagai peramalan kriterium. Pengujian terhadap ketiga linieritas model 

regresi dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS release 7.5 

Windows. Dilakukan tiga proses pengujian yaitu kekuatan otot tungkai 

dengan kemampuan menembak bola ke sasaran, prediktor daya ledak otot 

tungkai dengan kemampuan menembak bola kesasaran dan prediktor 

kekuatan otot tungkai dan daya ledak otot tungkai dengan hasil 

kemampuan menembak bola ke sasaran.     

4. Uji gresi dengan persamaan y = a + bx 

5. Uji Korelasi 

Rxy = { }{ }2222 )()(
))((
XYNYXYNX

YXXYN
∑−∑−

∑∑−∑  

(Sudjana, 2000 : 369) 

Setelah dilakukan uji regresi dan korelasi, selanjutnya dilakukan uji 

sambungan relative (SR) dan uji sumbangan efektif (SE) variabel preditor 

terhadap kriterium. Adapun langkah-langkah mencari sumbangan relative 

dilakukan dengan cara : 

a. Untuk variabel prediktor 1 (X1) mencari harga X1 dibagi dengan JKreg 

dikalikan 100 % 

b. Untuk variabel 2 (X2) mencari X2 dibagi dengan JKreg di kali 100%. 

Mencari sumbangan efektifitas garis regresi dapat dilakukan dengan 

cara : 

a. Keseluruhan preditor yaitu membagi JKreg dengan JKtotal dikalikan 100% 
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b. Untuk masing-masing prediktor dilakukan dengan mengalikan sumbangan 

relative (SR) dalam persen dengan harga koefisien R determinasi (SR % x 

R2) 

 

I. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penelitian 

Hasil dari suatu penelitian akan dipengaruhi oleh berapa faktor antara 

lain: 

1. Kesungguhan 

Kesungguhan dalam melakukan tes masing-masing sampel anak 

terlihat secara fakta apakah mahasiswa itu mempunyai minat untuk 

melakukan tes tersebut dengan serius atau tidak. Untuk itu penulis 

memberikan motivasi untuk melakukan tes dengan sebaik-baiknya karena 

hasil dari tes ini sangat berguna untuk perbaikan kondisi fisik dan teknik 

menendang bola. 

2. Pengaruh Tes 

Yang dimaksud dengan pengaruh tes disini adalah menurut anak 

coba mereka baru pertama kali mengetahui dan melakukan tes 

menggunakan alat-alat pengukuran tentang kondisi fisik seperti leg 

dynamometer atau vertical jump. Kepada anak coba dijelaskan fungsi dan 

guna alat-alat tersebut secara ilmiah bahwa olahraga sepakbola dapat 

berkembang lebih maju dikarenakan ada dukungan dari Iptek.  
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3. Pengaruh Teknik Menembak Bola 

Tidak dapat dihindari bahwa faktor teknik menembak bola ini 

sangat mempengaruhi terhadap hasil tendangan kesasaran. Hal ini 

mungkin frekuensi atau dosis latihan menembak bergerak atau diam 

relative sangat kecil, sehingga saat melakukan tendangan bola berturut-

turut terlihat dengan jelas banyak tembakan yang tidak tepat sasaran. Jalan 

yang dapat diambil untuk mengatasi hal tersebut adalah untuk konsentrasi 

pada saat mengambil awalan dan melakukan teknik menembak bola yang 

benar.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

Setelah data diperoleh dari hasil tes dan pengukuran yaitu kekuatan otot 

tungkai dan daya ledak otot tungkai dengan kemampuan menendang bola ke 

sasaran mempunyai satuan ukuran yang berbeda-beda yaitu kg per berat badan 

dan meter. Oleh karena itu perlu adanya persamaan dalam arti bahwa variabel-

variabel tersebut sudah tidak menggunakan satuan ukurannya. Untuk itu 

terlebih dahulu data penelitian itu diubah atau di konversikan ke dalam skor T. 

Adapun rangkuman hasil-hasil variabel tersebut seperti pada tabel-tabel 

berikut ini : 

a. Deskripsi Data Kekuatan Otot Tungkai 

Deskripsi data kekuatan otot tungkai tersaji pada tabel 2  berikut ini : 

Tabel 2 

Rangkuman Deskripsi Data Kekuatan Otot  
Otot Tungkai (X1) 

Variabel  N Terendah Tertinggi Rentangan Rerata SD Varians

Kekuatan 
otot 
tungkai  

26 74,5 143,5 69 108,15 19,25 370,71 

 

Dari tabel 2 di atas tersaji data hasil pengukuan kekuatan otot tungkai 

dari masing-masing sapel berjumlah n = 26 dan rentang nilai sebesar 69 

diketahui  dari hasil nilai tertinggi 143,5 dan terendah adalah 74,5. Rerata 
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sebesar 108,15 dengan SD 19,25 dan varians 370,71. berdasarkan data 

tersebut dapat ditarik simpulan bahwa ada perbedaan kekuatan otot tungkai 

yang cukup besar di antara sampel. 

b. Deskripsi Data Daya Ledak Otot Tungkai 

Deskripsi data daya ledak otot tungkai tersaji pada tabel 3 

Tabel 3 

Rangkuman Deskipsi Daya Ledak 
Otot Tungkai (X2) 

Variabel  N Terendah Tertinggi Rentangan Rerata SD Varians 

Daya ledak 
otot tungkai  

26 40 56 16 47,5 4,48 20,10 

 

Dari tabel 3 di atas menyajikan data hasil pengukuran daya ledak otot 

tungkai dari masing-masing sampel berjumlah n = 26 dan rentangan nilai 

sebesar 16 diketahui dari nilai terendah 40 dan tertinggi 56. Rerata data 

sebesar 47,5 dengan SD 4,48 dan varians 56. Rerata data sebesar 47,5 dengan 

SD 4,48 dan varians 20,10. Berdasarkan data tersebut dapat ditarik simpulan 

bahwa ada perbedaaan yang cukup diantara sampel. 

c. Deskripsi Data Menendang Bola Kesasaran 

  Deskripsi data menendang bola kesasaran tersaji pada tabel 4 

Tabel 4 

Rangkuman Deskipsi Data Menendang Bola 

Variabel  N Terendah Tertinggi Rentangan Rerata SD Varians

Menendang 
bola ke 
sasaran 

26 4 17 13 8,96 2,65 6,99 
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Dari tabel 4 di atas menyajikan data hasil pengukuran menembak bola 

kesasaran dari masing-masing sampel berjumlah n = 26 dan rentangan nilai 

sebesar 13 diketahui dari nilai terendah 4 dan tertinggi 17. Rerata data sebesar 

8,96 dengan SD 2,65 sedangkan variansnya adalah 6,99. Berdasarkan data 

tersebut dapat ditarik simpulan bahwa ada perbedaaan yang cukup diantara 

sampel. 

 

B. Hasil Penelitian 

Memenuhi persyaratan analisis dalam menguji hipotesis penelitian, 

akan didahului melakukan beberapa langkah uji persyaratan yang meliputi : 

uji normalitas data, uji homogenistas varians data, uji liniearitas dan uji 

keberartian model garis regresi 

1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas distribusi data masing-masing vriabel meliputi: 

Kekuatan otot tungkai, daya ledak otot tungkai, dan kemampuan 

menembak ke gawang dengan anggota sampel 26 pemain sepakbola 

berdasarkan pada hasil tes dan pengukuran, hasilnya tersaji pada tabel-

tabel dianalisis dengan menggunakan SPSS Kolmogorov-Smirnov Test 

Tabel 5 

Rangkuman  Analisis Uji Normalitas untuk Variabel 
Kekuatan Otot Tungkai 

Variabel  N Kolmogorov 
Smirnov Z 

Signifikansi  Kesimpulan 

Kekuatan otot 
tungkai  

26 0,502 0,963 Normal 
p>0,05 
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Berdasarkan tabel 5 yang menyajikan data hasil tes dan 

pengukuran data dari kekuatan otot tungkai, subyek penelitian penyebaran 

distribusi datanya dalam keadaan normal sehingga dapat dilanjutkan 

dengan uji parametrik. 

Tabel 6 

Rangkuman  Analisis Uji Normalitas untuk Variabel 
Daya ledak otot tungkai  

Variabel  N Kolmogorov 
Smirnov Z 

Signifikansi  Kesimpulan 

Daya ledak 
otot tungkai  

26 0,543 0,930 Normal 
p>0,05 

 
Berdasarkan tabel 6 yang menyajikan data hasil tes dan 

pengukuran data dari daya ledak otot tungkai, subyek penelitian 

penyebarannya  distribusi datanya dalam keadaan normal sehingga dapat 

dilanjutkan dengan uji parametrik. 

Tabel 7 

Rangkuman  Analisis Uji Normalitas untuk Variabel 
Kemampuan Menembak Bola Ke Gawang 

Variabel  N Kolmogorov 
Smirnov Z 

Signifikansi  Kesimpulan 

Kemampuan 
menembak 
bola ke 
gawang  

26 0,428 0,993 Normal 
p>0,05 

 
Berdasarkan tabel 7 yang menyajikan data hasil tes dan pengukuran 

data dari kemampuan menembak ke gawang, subyek penelitian distribusi 

datanya dalam keadaan normal sehingga dapat dilanjutkan dengan uji 

parametrik.  
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2. Uji Homogenistas Varians 

Uji prasyarat berikutnya adalah uji homogenitas varians data. 

Maksud dari uji homogenitas varians data adalah untuk mengetahui dan 

menguji kesamaan beberapa buah populasi. Adapun hasil uji homogenitas 

varians data penelitian menggunakan teknik Levena Statistik untuk 

variabel kekuatan otot tungkai, daya ledak otot tungkai, dan kemampuan 

menembak bola ke gawang.  

Tabel 8 

Rangkuman Analisis Homogenitas Variabel 
Kekuatan Otot Tungkai 

Variabel N Levene 
Statistik 

Signifikansi Kesimpulan 

Kekuatan otot 
tungkai  

26 0,656 0,528 Homogen 
p>0.05 

 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan Levene Statistik pada 

tabel 8 terlihat bahwa varians data variabel penelitian dalam keadaan 

homogen sehingga dapat dilanjutkan uji parametrik. 

Tabel 9 

Rangkuman Analisis Homogenitas Variabel 
Daya Ledak Otot Tungkai 

Variabel N Levene 
Statistik 

Signifikansi Kesimpulan 

Daya Ledak 
otot tungkai  

26 0,057 0,944 Homogen 
p≥0.05 
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Berdasarkan hasil analisis yang tersaji pada tabel 9 hasil analisis 

terlihat bahwa varians data variabel penelitian dalam keadaan homogen 

sehingga dapat dilanjutkan uji parametrik.   

Tabel 10 

Rangkuman Analisis Homogenitas Variabel 
Kemampuan Menembak Bola ke Gawang  

Variabel N Levene 
Statistik 

Signifikansi Kesimpulan 

Kemampuan  
Menembak 
bola ke 
gawang 

26 0,784 0,468 Homogen 
p≥0.05 

 

Berdasarkan hasil analisis yang tersaji pada tabel 10 terlihat bahwa 

varians data variabel penelitian dalam keadaan homogen sehingga dapat 

dilanjutkan uji parametrik.   

 

3. Uji Liniearitas dan Uji Keberartian Model Garis Regresi  

Uji kelinieran atau Uji Linieritas adalah uji untuk mengetahui 

apakah antara prediktor (X1 dan X2) memiliki hubungan yang linier atau 

tidak. Uji dilakukan teknik analisis varinas. Kriteria uji dinyatakan linier, 

jika Fhitung lebih besar dari signifikansi 5 persen. Sebaliknya jika Fhitung 

lebih kecil dari F signifikansi 5% tabel dinyatakan tidak linier. 

a. Uji Linieritas Kekuatan Otot Tungkai  

Kekuatan otot tungkai (X1) terhadap kemampuan menembak 

bola ke gawang (Y). Hasil analisis data sebagai berikut seperti yang 

tertuang pada tabel 11 
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Tabel 11 

Rangkuman Uji Linieritas X1 terhadap Y 

Variabel N Konstanta RX1 Ftc Sig Kesimp  

X1 - Y 26 17,836 0,643 2,079 0,0251 Linier 
p≥0.05 

 
Berdasarkan uji linieritas data yang tersaji pada tabel 11 Ftc lebih 

besar dari signifikansi atau 2,079 ≥ 0,251, dapat disimpulkan bahwa 

hubungan kekuatan otot tungkai dengan kemampuan menembak bola ke 

gawang adalah liniear.  

b. Uji Linieritas Daya Ledak Otot dengan Kemampuan Menembak Bola Ke 

Gawang (Y) 

Hasil analisis data daya ledak otot tungkai (X1) dengan kemampuan 

menembak bola ke gawang (Y) tersaji dalam tabel 12 

Tabel 12 

Rangkuman Uji Linieritas X2 terhadap Y 

Variabel N Konstanta RX1 Ftc Sig Kesimp  

X2 - Y 26 13,998 0,720 1,442 0,268 Linier 
p≥0.05 

 

Berdasarkan uji linieritas data yang tersaji pada tabel 12 Ftc lebih 

besar dari signifikansi atau 1,442 ≥ 0,268, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hubungan daya ledak otot tungkai dengan kemampuan menembak 

bola ke gawang adalah liniear.  

 

 



 60

c. Uji Keberartian Model Garis Regresi  

Uji keberartian model garis regresi dilakukan untuk 

mengetahui apakah persamaan garis regresi yang diperoleh berarti 

(bermakna) atau tidak untuk digunakan sebagai prediksi harga 

kriterium. Hasil analisis regresi adalah sebagai berikut : 

1) Pengaruh Kekuatan Otot Tungkai dengan Kemampuan Menembak 

bola ke Gawang jarak 16,5 meter  

∧

Y = 17,836 + 0,643 X1 

Untuk menguji persamaan garis tersebut dilakukan uji F 

regresi dengan hasil perhitungan SPSS seperti pada tabel 13 

berikut : 

Tabel 13 

ANOVA Regresi X1 terhadap Y ANOVAb 

Model  Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig 

1 regression  
   residual  
   total  

1034,541 
1654,458 
2500,000 

1 
24 
25 

1034,541 
61,061 

16,943 0.000a 

 

Dari tabel 13 diatas terlihat bahwa F regresi sebesar 16,943 

dan p = 0,000, karena p lebih kecil dari taraf signifikansi 5% (p < 

0,05) maka persamaan  garis regresi tersebut di atas bermakna 

(signifikan) dengan kata lain ada pengaruh kekuatan otot tungkai 

dengan kemampuan menembak bola kegawang (Bermakna). 
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2) Pengaruh Daya Ledak Otot Tungkai dengan Kemampuan Menembak 

bola ke Gawang jarak 16,5 meter 

∧

Y = 13,998 + 0,720 X2 

Untuk menguji persamaan garis regresi tersebut dilakukan uji F 

regresi dengan hasil perhitungan SPSS seperti pada tabel 14 berikut : 

Tabel 14 

ANOVA Regresi X2 terhadap Y ANOVAb 

Model  Sum of 
Squares 

Df Mean Square F Sig 

1 regression  
   residual  
   total  

1296,154 
1203,845 
2500,000 

1 
24 
 

1296,154 
50,160 

25,840 0.000a 

 
a. Prediktor = (Constan) Daya ledak otot tungkai 

b. Dependent Variabel = Kemampuan menembak bola 

Dari tabel 14 diatas terlihat bahwa nilai F regresi sebesar 

25,840 dan p = 0,000 karena p lebih kecil dari taraf signifikansi 5% (p 

< 0,05) maka persamaan  garis regresi tersebut ai atas adalah bermakna 

(signifikan) dengan kata lain ada pengaruh yang signifikan daya ledak 

otot tungkai dengan kemampuan menembak bola kegawang jarak 16,5 

meter. 

3) Hasil analisis regresi ganda pengaruh kekuatan dan daya ledak otot 

tungkai dengan kemampauan menembak bola ke gawang jarak 16,5 

meter, sebagai berikut :  

  
∧

Y = 1,840 + 0,416 X1 + 0,547 X2 
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Untuk menguji persamaan garis tersebut dilakukan uji F 

regresi dengan hasil perhitungan SPSS seperti pada tabel 15 berikut : 

Tabel 15 

ANOVA Regresi X1 dan X2 dengan Y  

Model  Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig 

1 regression  
   residual  
   total  

1654,036 
845,964 
2500,000 

2 
23 
25 

827,018 
36,781 

22,486 0.000a 

 

Dari tabel 15 diatas terlihat bahwa F regresi sebesar 22,486 dan 

p = 0,000, karena p lebih kecil dari taraf signifikansi 5% (p < 0,05) 

maka persamaan  garis regresi tersebut di atas bermakna (signifikan) 

dengan kata lain ada pengaruh yang signifikan kekuatan otot tungkai 

dan daya ledak otot tungkai dengan kemampuan menembak bola 

kegawang jarak 16,5 meter. 

4. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis penelitian yang mengkaji hubungan kekuatan otot 

tungkai dan daya ledak otot tungkai dengan kemampuan menembak 

bola ke gawang jarak 16,5 meter dengan uji bermaknaan secara partial 

dari persamaan regresi ganda : 

    
∧

Y = 1,840 + 0,416 X1 + 0,547 X2 

Analisis hubungan menggunakan teknik korelasi. Adapun 

rangkuman perhitungan analisis data penelitian  tersebut tersaji pada tabel 

16 
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Tabel 16 

Rangkuman kekuatan otot tungkai dan daya ledak 
Dengan kemampuan menembak bola jarak 16,5 m  

Hubungan Koefisien 
Regresi (b) 

Koefisien 
korelasi (r) 

t/F Sig Ket 

X1 – Y 
X2 - Y 

0,416 
0,547 

0,545 
0,650 

3,119 
4,104 

0,000 
0,000 

Signif 
Signif 

Simultan X1 dan X2 dengan Y 0,813 F= 22,481 0.000 Signif 
 

Dari tabel 16 di atas terlihat bahwa koefisien regresi X1 terhadap Y 

sebesar 0,416 dengan nilai t sebesar 3,119 dan signifikansi sebesar 0,000 

hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama ada hubungan yang 

signifikan X1 dengan Y di terima t (p) <0,05, dengan demikian ada 

hubungan yang signifikan kekuatan otot tungkai dengan kemampuan 

menembak bola ke gawang jarak 16,5 meter, yang berarti semakin baik 

kekuatan maksimalnya seseorang maka kemampuan menembak bola jarak 

16,5 neter semakin baik dalam kecepatan danjarak tempuh hasil tendangan 

dan sebaliknya apabila kekuatan maksimalnya berkurang maka 

kemampuan menembak bola jarak 16,5 meter akan berkurang kecepatan 

danjarak tempuh bola. 

Dari tabel 16 di atas terlihat bahwa koefisien regresi X2 dengan Y 

sebesar 0,547 dengan nilai t sebesar 4,104 dan signifikasi 0,000, hal 

tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kedua ada hubungan yang 

signifikan X2 terhadap Y diterima karena signifikansi t (p) 0,05 dengan 

demikian ada hubungan yang signifikan daya ledak otot tungkai terhadap 

kemampuan menembak bola ke gawang jarak 16,5 meter, yang berarti 

semakin baik daya ledak otot tungkai (dalam hal ini membantu kekuatan 
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otot tungkai yang maksimal) (akan menambah kecepatan dan hasil jarak 

tempuh dalam menembak bola, namun sebaliknya bila daya ledak otot 

tungkai lemah, maka kemampuan menembak bola kecepatan dan jarak 

tempuh berkurang. 

Pada tabel 16 terlihat juga bahwa secara simultan hubungan X1 dan 

X2 dengan Y diperoleh koefisien korelasi ganda sebesar 0,813 dengan nilai 

F sebesar 22,481 dan signifikansi sebesar 0,000 hal tersebut menunjukkan 

bahwa hipotesis ketiga ada hubungan yang signifikan secara simultan X1 

dan X2 dengan Y diterima karena signifikansi F (p) 0,05 dengan demikian 

ada hubungan yang signifikan secara simultan kekuatan otot tungkai dan 

daya ledak otot tungkai dengan kemampuan menembak bola kegawang 

jarak 16,5 meter yang berarti apabila kekuatan dan daya ledak otot tungkai 

semakin baik maka kemampuan menembak bola akan baik dalam hal jarak 

atau kecepatan jalannya bola dan sebaliknya bila kekuatan dan daya ledak 

otot tungkai lemah maka hasil tendangan akan kurang baik. 

Dari analisis data, untuk menjawab permasalahan berikutnya 

dalam penelitian ini tentang seberapa besarnya sumbangan relatif dan 

efektif prediktor terhadap kriterium : 

Tabel 17 

Rangkuman Sumbangan Relatif dan Efektif 

Variabel Relatif 
(%) 

Efektif 
(%) 

Kekuatan Otot Tungkai  
Daya Ledak Otot Tungkai 

41,28 
58,72 

27,29 
38,81 

Total  100,0 56,59 
 



 65

Dari tabel 17 sumbangan secara simultan kekuatan otot tungkai 

dan daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan menendang bola ke 

gawang jarak 16,5 meter adalah sebesar 41,28% dan sisanya sebesar 

58,72% kemampuan menendang bola ke gawang jarak 16,5 meter di 

pengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel penelitian. 

Sumbangan kekuatan otot tungkai terhadap kemampuan 

menendang bola ke gawang jarak 16,5 meter didapatkan sumbangan relatif 

41,28% dan sumbangan efektif 27,29% sedangkan untuk daya ledak otot 

tungkai dengan kemampuan menendang bola ke gawang jarak 16,5 meter 

memberikan sumbangan relatif 58,72% dan sumbangan efektif sebesar 

38,81%. 

   

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan statistik, dapat terlihat 

bahwa variabel-variabel yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah : 

1. Kekuatan otot tungkai dengan kemampuan menembak bola ke gawang 

jarak 16,5 meter  

2. Daya ledak otot tungkai dengan kemampuan menembak bola ke gawang 

jarak 16,5 meter 

3. Kekuatan dan daya ledajk otot tungkai dengan kemampuan menembak 

bola ke gawang jarak 15,5 meter terhadap pemain sepakbola PS. Undip 

Semarang Tahun 2006 menunjuk adanya hubungan yang positip dan 

berarti, sehingga perlu pembahasan hal-hal sebagai berikut :  
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a. Kekuatan Otot Tungkai  

Dalam kegiatan sehari-hari kekuatan adalah sebagai penunjang 

kegiatan, tanpa adanya kekuatan pada manusia kegiatan tersebut tidak 

dapat terlaksana dengan baik. Begitu pula hal dengan kekuatan otot 

tungkai sangat dominant pada saat melakukan tendangan, baik untuk 

menahan atau menopang berat badan oleh kaki tumpu atau untuk 

mengayunkan kaki tending dari depan ke belakang kemudian diayunkan 

kembali ke depan untuk menembak bola dibutuhkan kekuatan maksimal. 

Di samping untuk mengayunkan kaki tendang kekuatan otot tungkai 

berguna juga untuk percepatan ayunan kaki tending. Oleh karena itu 

kekuatan otot tungkai yang kuat atau baik akan memberikan hasil 

tendangan yang baik dalam arti cepat dan jauh jaraknya bila dibandingkan 

dengan kekuatan otot tungkai yang lemah. 

b. Daya Ledak Otot Tungkai  

Pada saat terjadi pertemuan antara kaki tending dengan bola 

dibutuhkan hentakan atau daya ledak otot-otot yang berada di sekitar otot. 

Percepatan tersebut diperoleh dari hasil perkalian kecepatan dan kekuatan 

dalam waktu yang singkat. Pertemuan kaki tendang dengan  bola terjadi 

dalam waktu yang singkat dengan intensitas yang tinggi pula. Perpaduan 

antara gerak kekuatan dan daya ledak otot tungkai dalam menembak bola 

dengan intensitas yang tinggi akan menghasilkan tendangan bola jalan 

cepat dan jarak tempuh yang jauh. Bila perpaduan dua variabel itu  
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intensitasnya lemah maka hasil yang diperoleh dari hasil tendangan tersebut akan 

berjalan lemah dan jarak tempuh bola menjadi pendek.  

Selanjutnya dengan memperhatikan dengan cermat masalah sumbangan-

sumbangan yang diberikan oleh kekuatan otot tungkai dan daya ledak otot 

tungkai, sumbangan efektif kekuatan otot tungkai sebesar 27,29% sedangkan daya 

ledak otot tungkai sebesar 38,81%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil menembak 

bola ke gawang jarak 16,5 meter daya ledak otot tungkai lebih besar 

sumbangannya, efektifnya, jika dibandingkan dengan kekuatan otot tungkai. 

Kombinasi dari kedua komponen kondisi fisik ini mempunyai hubungan yang 

bermakna dengan kemampuan menembak bola ke gawang jarak 16,5 meter.  

Permainan sepakbola adalah permainan olahraga yang paling dominan 

memainkan bola dengan kaki. Bola yang bergerak kesana kemari lebih banyak 

dilakukan dengan menggunakan kaki untuk menembak bola. Oleh karena itu 

untuk mendapatkan hasil tembakan yang baik sesuai dengan tujuan dari 

menembak bola  maka kepada setiap pemain sepakbola perlu mendapatkan latihan 

fisik untuk meningkatkan kemampuan menembak bola maka otot-otot yang 

terdapat di sekitar tungkai hendaknya mendapat perhatian khusus. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pada analisis data, hasil penelitian dan uji hipotesis, maka 

dapat disimpulkan beberapa pengertian sesuai dengan permasalahan dan 

tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Ada hubungan yang berarti (signifikan) kekuatan otot tungkai dengan 

kemampuan menendang bola ke gawang jarak 16,5 meter. 

2. Ada hubungan yang berarti (signifikan) daya ledak otot tungkai dengan 

kemampuan menendang bola ke gawang jarak 16,5 meter. 

3. Ada hubungan yang berarti (signifikan) kekuatan dan daya ledak otot 

tungkai dengan kemampuan menendang bola ke gawang jarak 16,5 meter. 

4. Besarnya sumbanan relative kekuatan otot tungkai dengan kemampuan 

menendang bola ke gawang jarak 16,5 meter sebesar 41,28 %  dan daya 

ledak otot tungkai 58,72%. Sedangkan sumbangan efektifitas kekuatan 

otot tungkai kemampuan menendang bola ke gawang jarak 16,5 meter 

sebesar 27,29% sedangkan daya ledak otot tungkai sebesar 38,81 %.   

 

B. Saran 

Dari hasil simpulan hasil penelitian yang telah dilakukan ini, maka 

penulis dapat mengajukan beberapa saran kepada para pelatih sepakbola, 

Pembina dan guru Olahraga dalam melatih sepakbola adalah sebagai berikut : 
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1. Dalam latihan sepakbola perlu memberikan porsi atau dosis latihan 

menembak bola dengan volume dan intensitas yang tinggi dengan segala 

macam variasi posisi bola. 

2. Perhatikan dengan jeli penguasaan teknik menembak bola; letak posisi 

tumpu, letak titik berat badan, sikap badan, pandangan saat menembak. 

3. Untuk mendapat tendangan yang maksimal perlu memberikan latihan 

fisik, terutama pembentukan kekuatan dan daya ledak otot tungkai karena 

secara teoritis kedua faktor tersebut ikut memberi sumbangan terhadap 

hasil tendangan. 
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