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SARI 
 

Muhamad Irfan (2007). Hubungan antara  kekuatan otot tungkai dan kelentukan 
togok terhadap kemampuan menendang bola pada mahasiswa putra  semester IIIA  
PKLO FIK  UNNES tahun 2005. 
 
              Permasalahan dalam penelitian ini adalah  : 1). apakah ada hubungan 
antara kekuatan otot tungkai dengan kemampuan menendang bola pada 
mahasiswa putra  semester IIIA  PKLO FIK  UNNES tahun 2005.? . 2). apakah 
ada hubungan antara kelentukan togok dengan kemampuan menendang bola pada 
mahasiswa putra  semester IIIA  PKLO FIK  UNNES tahun 2005.?    3). apakah 
ada hubungan antara kekuatan otot tungkai dan kelentukan togok dengan 
kemampuan menendang bola pada mahasiswa putra  semester IIIA  PKLO FIK  
UNNES tahun 2005.? Tujuan dari penelitian ini  untuk mengetahui  1). Hubungan 
antara kekuatan otot tungkai kemampuan menendang bola pada mahasiswa putra  
semester IIIA  PKLO FIK  UNNES tahun 2005.? . 2). Hubungan antara 
kelentukan togok dengan kemampuan menendang bola pada mahasiswa putra  
semester IIIA  PKLO FIK  UNNES tahun 2005. ?    3). Hubungan antara kekuatan 
otot tungkai dan kelentukan togok dengan kemampuan menendang bola pada 
mahasiswa putra  semester IIIA  PKLO FIK  UNNES tahun 2005.? 
           Populasi pada penelitian ini  mahasiswa putra semester III A  PKLO FIK 
UNNES tahun 2005 yang berjumlah 45 orang,  dan tehnik pengambilan sampel 
dengan total  sampling   Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kekuatan otot 
tungkai dan kelentukan togok  dan variabel terikat adalah kemampuan  
menendang bola. Data di ambil melalui pendekatan yang menggunakan satu kali 
pengumpulan data pada suatu saat. Analisis data menggunakan komputerisasi 
SPSS versi 13 
             Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Ada hubungan yang signifikan 
antara  kekuatan otot tungkai dengan kemampuan menendang bola , t hitung / t (p) 
sebesar 0,015 kurang dari taraf signifikan α = 0,05.  2) Ada hubungan yang 
signifikan antara kelentukan togok dengan kemampuan menendang bola , t hitung 
/ t (p) sebesar 0,000  kurang dari taraf signifikan α = 0,05. , 3)  Ada hubungan 
yang signifikan secara simultan kekuatan otot tungkai dan kelentukan togok 
dengan hasil servis bawah, t hitung / t (p)  sebesar 0,000   kurang dari taraf 
signifikan α = 0,05.    
            Dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa 1) Ada hubungan yang 
signifikan antara  kekuatan otot tungkai dengan kemampuan menendang bola, 2) 
Ada hubungan yang signifikan antara kelentukan togok terhadap kemampuan 
menendang bola, 3)  Ada hubungan yang signifikan secara simultan kekuatan otot 
tungkai dan kelentukan togok dengan kemampuan menendang bola. Saran untuk 
meningkatkan kemampuan bermain sepak bola dalam hal ini menendang 
diperlukan latihan kekuatan otot kaki dan kelentukan togok secara rutin dan 
intensif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Alasan Pemilihan Judul  

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga permainan yang sangat 

populer dan digemari oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, baik di kota-kota 

maupun di desa-desa. Perkembangan sepak bola di Indonesia makin pesat 

sehingga tidak hanya laki-laki yang bermain sepak bola, bahkan sekarang sepak 

bola juga dimainkan oleh kaum wanita. Di Indonesia dalam rangka 

memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, sepak bola 

merupakan salah satu cabang olahraga yang diprioritaskan untuk dibina.  

Para ahli sepak bola sepakat bahwa faktor penting dan berpengaruh serta 

dibutuhkan dalam permainan sepak bola adalah teknik dasar permainan sepak 

bola yang harus dikuasai oleh para pemain lain (Djawad dkk., 1981: 1). 

Penguasan teknik dasar merupakan suatu persyaratan yang harus dimiliki oleh 

setiap pemain, agar permainan dapat dilakukan dengan baik.  

Teknik dasar permainan sepak bola menentukan sampai dimana seseorang 

pemain dapat meningkatkan mutu permainannya. Penguasaan teknik dasar yang 

baik dan sempurna, pemain dapat melaksanakan taktik permainan dengan mudah 

karena pemain tersebut mempunyai kepercayaan pada diri sendiri cukup tinggi 

dan setiap pengolahan bola yang dilakukan tidak banyak membuang tenaga yang 

tidak perlu (Dirjen Olahraga dan Pemuda, 1972: 4). 
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Sepak bola dimainkan oleh dua kelompok pemain, tiap-tiap kelompok 

terdiri dari sebelas orang, sehingga dinamakan “Kesebelasan”. Kesebelasan dapat 

bermain dengan baik, jika setiap pemainnya memiliki keterampilan yang dapat 

menunjang keberhasilan bermain sepak bola seperti penguasaan teknik dasar dan 

taktik permainan.  

Teknik dasar dalam permainan sepak bola meliputi teknik menendang, 

teknik menyetop, teknik mengkop (baca: menyundul bola), teknik menangkap 

bola (penjaga gawang), teknik melempar (throw-in), dan teknik mengumpan. 

Berorientasi pada berbagai macam teknik dasar yang digunakan dalam 

permainan sepak bola, menendang bola adalah suatu teknik yang sangat penting 

dalam permainan. Pemain bola harus mahir menendang bola dengan berbagai 

cara. Menendang bola  merupakan salah satu aspek teknik penting dalam 

permainan sepak bola, hal ini tercermin dari gol yang tercipta ke gawang dalam 

permainan sepak bola, hal ini tercermin dari gol yang tercipta ke gawang lawan 

sebagai hasil dari tendangan. Sebaliknya untuk pemain bertahan keterampilan 

menendang bola sangat dibutuhkan dalam menghalau serangan. Oleh karena itu 

para pemain baik pemain depan, pemain tengah, pemain belakang dan bahkan 

penjaga gawang harus mahir menendang bola adalah: untuk memberi umpan, dan 

untuk membuat gol., (Sucipto dkk 200: 17-21). 

 Kemampuan menendang bola secara terarah bertambah penting artinya 

dalam permainan apabila lawan bermain dengan sistem bertahan. Pola permainan 

bertahan tersebut dapat diterobos dengan pola penyerangan lewat umpan 

terobosan. Sebaliknya agar pemain penyerang tidak mudah untuk menerobos 
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sitem pertahanan, pemain belakangpun harus mampu memotong bola dengan 

tendangan yang baik.  

Memperhatikan aspek manfaat yang dapat diambil dari keterampilan 

menendang bola, maka pelatihan keterampilan menendang bola dapat dilakukan 

dengan kaki bagian dalam, kaki bagin luar, punggung kaki bagian dalam dan 

punggung kaki bagian luar.  

Melakukan tehnik menendang biola diperlukan aspek kekuatan otot kaki 

yang dikoordinasikan dengan kelentukan sebagai upaya persiapan pelaksanaan 

tendangan, dimana kelentukan akan memberikan sudut gerakan badan dalam 

ayunan. Kedua aspek tersebut merupakan satu kesatuan gerak yang penting dalam 

menunjang pelaksanaan tendangan, sehingga mampu menghasilkan unjuk kerja 

yang optimal. 

 Berkaitan dengan kelentukan atau fleksibilitas togok, pada dasarnya 

bertumpu pada luas tidaknya ruang gerak sendi-sendi tubuh. Lentuk tidaknya 

seseorang ditentukan oleh besar atau kecilnya sendi-sendi tubuh dalam bergerak, 

dan dipengaruhi oleh elastisitas otot-otot, tendon, dan ligamen. Dengan demikian 

seseorang dikatakan memiliki kelentukan togok yang baik jika orang tersebut 

mempunayi luas gerak bagian togok yang sangat luas dalam sendi-sendinya dan 

elastisitas otot perut dan otot punggung yang baik. 

 Kelentukan merupakan salah satu aspek kondisi fisik yang sangat penting 

dalam pencapaian prestasi optimal. Kelentukan sangat diperlukan sekali hampir di 

semua cabang olahraga yang banyak menuntut banyak ruang gerak, sendi seperti 

senam, loncat indah, beberapa nomor atletik, permainan-permainan dengan bola, 
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anggar, gulat, dan sebagainya (Harsono, 1988: 163). Kekuatan otot kaki 

merupakan komponen utama dalam usaha mendapat hasil tendangan yang 

maximal akan membantu gerak atau ayunan kaki ke depan dengan cepat yang 

dihasilkan oleh kontraksi otot kaki.  

Berorientasi pada pemilihan judul tersebut di atas, dapat diasumsikan bahwa 

terdapat hubungan antara kekuatan otot kaki dan kelentukan togok dengan 

kemampuan menendang bola. Sehingga dapat disusun sebuah judul penelitian “ 

Hubungan antara Kekuatan Otot Tungkai dan Kelentukan Togok dengan 

Kemampuan Menendang Bola pada Mahasiswa Semester III PKLO FIK UNNES 

Semarang”. Adapun dasar lain pengambil alihan judul tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Kemampuan menendang bola merupakan salah satu ciri khas permainan 

sepak bola. 

2. Diasumsikan bahwa kekuatan otot kaki dan kelentukan togok mempunyai 

hubungan yang erat dengan kemampuan menendang bola. 

3. berdasarkan pengalaman penulis di lapangan kemampuan menendang bola 

belum pernah dikaji secara empiric, sehingga perlu dilakukan penelitian. 

 

B. Permasalahan  

Berdasarkan pada latar belakan, identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah yang telah dibahas pada kajian sebelumnya, maka permasalahan 

penelitian yang akan dicari pemecahannya dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Apakah ada hubungan antara kekuatan otot Tungkai dengan kemampuan 

menendang bola pada mahasiswa putra semester III A PKLO FIS UNNES 

Semarang Tahun 2005? 

2. Apakah ada hubungan antara kelentukan togok dengan kemampuan 

menendang bola pada mahasiswa putra semester III A PKLO FIK UNNES 

Semarang Tahun 2005? 

3. Apakah ada hubungan antara kekuatan otot tungkai dan kelentukan togok 

dengan kemampuan menendang bola pada mahasiswa putra semester III A 

PKLO FIK UNNES Semarang Tahun 2005? 

 

C. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan pada latar belakang identifikasi permasalahan dan 

permasalahan penelitian, maka tujuan pelaksanaan penelitian adalah untuk 

mengetahui: 

1. Apakah ada hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan kemampuan 

menendang bola pada mahasiswa putra semester III A PKLO FIK UNNES 

Semarang Tengah 2005 ! 

2. Apakah ada hubungan antara kelentukan togok dengan kemampuan 

menendang bola pada mahasiswa putra semester III A PKLO FIK UNNES 

Semarang Tahun 2005 ! 

3. Apakah ada hubungan antara kekuatan otot tungkai dan kelentukan togok 

dengan kemampuan menendang bola pada mahasiswa putra semester III A 

PKLO FIK UNNES Semarang Tahun 2005 !  
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D. Penegasan Istilah  

 Berkaitan dengan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, 

untuk menghindari kesalahan-kesalahan penafsiran mengenai judul skripsi dan 

memperoleh gambaran yang jelas yang mengarah pada tujuan penelitian, maka 

istilah-istilah yang perlu ditegaskan adalah berikut: 

1. Hubungan 

Hubungan menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah: 1) keadaan 

berhubungan atau dihubungkan; 2) sesuatu yang dipakai untuk berhubungan atau 

menghubungkan; 3) pertalian, sangkut paut, kontak; ikatan (Poerwardaminto, 

1976: 362).  

2. Kekuatan Otot tungksi 

Kekuatan (Strength) adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang 

kemampuannya dalam menggunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja 

(Depdikbut, 1997: 5). Otot menurut kamus besar bahasa Indonesia (1990: 632) 

adalah urat yang besar atau jaringan kenyal di tubuh manusia untuk 

menggerakkan organ tubuh. Sedang tungkai adalah bagian tubuh di bawah 

pinggang (KBBI, 1990: 676). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan 

kekuatan otot tungkai adalah gerakan-gerakan kontraksi otot kaki dalam 

melakukan gerakan pada waktu melakukan tendangan.  

3. Kelentukan  

Kelentukan merupakan salah aspek kondisi fisik yang sangat penting dalam 

pencapaian optimal. Kelentukan diperlukan sekali hampir di semua cabang 

olahraga yang banyak menuntut ruang gerak sendi seperti senam.  
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4. Kelentukan Togok 

Kelentukan atau daya lentur adalah efektivitas seseorang dalam 

menyesuaikan diri dalam segala aktivitas dengan penguluran tubuh yang luas. (M. 

Satoyo, 1987: 17). Hal ini akan sangat mudah ditandai dengan tingkat (flexibility) 

persendian pada seluruh tubuh. Togok menurut kamus besar bahasa Indonesia 

adalah: 1) 1 batang kayu yang di tebang dahan-dahannya; 2) tubuh yang tidak 

bertangan dan berkaki (Poerwardaminto, 1976: 1082). 

Berdasarkan pengertian kelentukan togok yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah kemampuan melentukan togok atau batang tubuh sedemikian rupa 

sehingga berbeda dalam sikap anatomis yaitu lurus antara batang tubuh dengan 

tungkai.  

5. Menendang Bola  

Kemampuan menendang dilihat dari perkenaannya bagian kaki ke bola 

dapat dibedakan beberapa macam, yaitu menendang dengan kaki bagian dalam, 

kaki bagian luar, punggung kaki, dan punggung kaki bagian dalam (Sucipto dkk 

2000: 17). Tujuan menendang bola adalah untuk mengumpan, menembak ke 

gawang dan menyapu untuk menggagalkan serangan lawan. 

Tehnik menendang bola dengan kaki bagian dalam: awalan lurus dengan 

bola, kaki tumpu diletakkan di samping bola dengan jari kaki mengahdap ke 

depan dan lutut sedikit ditekuk, badan condong kedepan sehingga hidung, lutut, 

dan ujung kaki satu garis. Kaki sepak di putar keluar pada pangkal paha sehingga 

kaki sepak membentuk sudut 90 derajat dengan kaki tumpu. Daerah perkenaan 
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kaki dengan bola pada pergelangan kaki agak depan, sedang sentuhan kaki pada 

bola tepat di bagian tengah bola. (Suharsono 1983:76). 

 

E. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diambil dari hasil pelaksanaan penelitian bagi dosen 

pengampu mata kuliah sepak bola, pemain, pelatih dan para peminat olahraga 

sepak bola pada khususnya, diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman atau 

dasar untuk memberikan informasi ilmiah dalam pelaksanaan menendang bola 

 Selain hal itu diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi positif 

bagi para pelatih sepak bola dan guru pendidikan jasmani dan kesehatan dalam 

melatih dan mengajar, memilih dan mengembangkan pola latihan yang tepat dan 

sesuai dengan dengan kebutuhan dasar mmenendang bola 

. Agar latihan yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan positif pada pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teori kepelatihan cabang olahraga sepak bola, khususnya 

Menendand bola.. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI & HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Permainan Sepak Bola  

Sepak bola sebagai salah satu cabang olahraga permainan, sangat digemari 

oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa. Perkembangan 

sepak bola di Indonesia semakin pesat karena pembinaan dilakukan sejak usia dini 

melalui sekolah-sekolah sepak bola (SSB) yang tersebar di segenap penjuru tanah 

air.  

Penguasaan teknik dasar merupakan suatu prasyarat yang harus dimiliki 

oleh pemain. Faktor yang penting dan berpengaruh serta dibutuhkan dalam 

permainan sepak bola adalah teknik dasar permainan sepak bola yang harus 

dikuasai oleh para pemain (Djawad, dkk., 1981: 1). 

Teknik dasar permainan sepak bola terdiri dari beberapa macam yaitu 

menendang bola, menggiring bola, mengontrol bola, menyundul bola, merebut 

bola, lemparan ke dalam, gerak tipu dan teknik khusus penjaga gawang. Teknik 

dasar yang utama dalam permainan sepak bola adalah teknik dasar menendang 

bola, karena teknik menendang boal tidak hanya dibutuhkan oleh pemain depan, 

namun juga diperlukan pemain belakang, pemain tengah dan bahkan oleh penjaga 

gawang. 
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Sepak bola adalah salah satu permainan yang menggunakan bola besar. 

Permainan sepak bola ini menurut Pagano dan Marien (1997: 1) telah diketahui 

berusia ribuan tahun. Namun pencipta permainan ini sampai sekarang tidak 

diketahui. 

Mengkaji pola gerak permainan sepak bola, di dalamnya meliputi gerakan-

gerakan seperti lari, lompat, loncat, menendang, menghentakan dan menangkap 

bola bagi penjaga gawang (Sucipto, 2000: 8). Semua gerakan-gerakan tersebut 

terangkai dalam suatu pola gerak yang diperlukan pemain dalam menjalankan 

tugasnya bermain sepak bola. 

Beradsar pada analisis rumpun gerak da keterampilan dasar, pemain sepak 

bola memiliki 3 keterampilan dasar gerak yaitu gerak lokomotor, gerak non 

lokomotor, dan gerak manipulatif. Gerak lokomotor dalam permainan sepak bola 

tercermin pada gerakan perpindahan tempat ke segala arah, melompat / meloncat, 

dan meluncur (Sucipto, dkk., 2000: 8). Gerak non lokomotor dalam permainan 

sepak bola tercermin pada gerakan-gerakan yang tidak berpindah tempat seperti 

menjangkau, melenting, membungkuk, meliuk (Sucipto, dkk., 2000: 9). Gerak 

manipulatif dalam permainan sepak bola tercermin pada gerakan-gerakan seperti 

menendang bola, menggiring bola, menyundul bola, merampas bola dan 

menangkap bolabagi penjaga gawang, atau lemparan ke dalam untuk memulai 

permainan setelah bola keluar lapangan (Sucipto, 2000:9). 

Permainan sepak bola merupakan permainan yang dimainkan oleh dua regu 

dengan jumlah pemain masing-masing regu sebanyak 11 orang termasuk penjaga 

gawang. Tujuan permainan sepak bola adalah memasukkan boal ke gawang lawan 
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sebanyak-banyaknya, dan berusaha sekuat tenaga menjaga agar gawangnya tidak 

kemasukan bola. Untuk mencapai tujuan itu seorang pemain harus memiliki 

empat kemampuan poko. Seperti dikatakan oleh Sukamtasi (1984:11) bahwa 

“Untuk meningkatkan dan mencapai prestasi, olahragawan harus memiliki empat 

kelengkapan pokok yaitu: 1) kemampuan fisik; 2) teknik; 3) taktik;  dan 4) 

mental.” 

Pe,ain sepak bola agar dapat bermain dengan baik, harus menguasai teknik-

teknik-teknik dasar sepak bola. Djawad (1976: 1) mengatakan bahwa “Salah satu 

faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi sepak bola adalah 

penguasaan teknik dasar sepak bola oleh para pemainnya”. Josef Sneyers (1990: 

10) mengatakan bahwa “dilihat dari segi teknis, mutu permainan suatu 

kesebelasan ditentukan oleh penguasaan teknik dasar sepak bola”. Tentang teknik 

dasar bermain sepak bola terdapat banyak pendapat dari masing-masing pakar 

sepak bola, akan tetapi semua pendapat itu tidak bertentangan dan saling 

melengkapi. Sardjono (1982: 16) mengatakan bahwa: Teknik-teknik sepak bola 

dibagi menjadi dua golongan, yaitu: 1) teknik-teknik gerakan tanpa bola, terdiri 

dari (a) lari dan mengubah arah; (b) melempar dan meloncat; (c) gerak tipu tanpa 

bola. 2) Teknik-teknik gerakan dengan bola, terdiri: (a) menendang bola; (b) 

menerima bola; (c) gerak tipu dengan bola; (d) merebut bola; (e) teknik penjaga 

gawang. Witarsa (1983: 1) mengatakan bahwa pembagian teknik sepak bola 

dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 1) teknik tanpa bola, terdiri dari (a) lari; (b) 

lompat; (c) gerak tipu dengan badan; (d) gerakan khusus bagi pemain belakang. 2) 

Teknik dengan bola terdiri dari: (a) menendang bola; (b) mengontrol bola; (c) 
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membawa bola; (d) menyundul bola; (e) gerak tipu dengan bola; (f) merebut bola; 

(g) melempar bola; (h) gerakan khusus penjaga gawang. 

Sukatamsi (1984: 34) juga mengatakan bahwa teknik dasar sepak bola yang 

harus dikuasai dengan baik dan sempurna adalah: 1) teknik tanpa bola, terdiri dari 

(a) lari cepat tanpa mengubah arah; (b) melompat atau meloncat; (c) gerak tipu 

tanpa bola; (d) gerakan-gerakan khusus penjaga gawang. 2) Teknik dengan bola 

terdiri: (a) menendang bola; (b) menerima bola; (c) menggiring bola; (d) 

menyundul bola; (e) gerak tipu dengan bola; (f) merampas bola; (g) lemparan ke 

dalam; (h) teknik khusus penjaga gawang. 

Pendapat lain mengatakan bahwa teknik sepak bola pada dasarnya terbagi 

atas dua bagian yaitu: 1) teknik badan terdiri dari (a) cara berlari; (b) cara 

melompat; (c) gerak tipu badan. 2) Teknik bola, terdiri  dari (a) menendang bola; 

(b) menahan bola; (c) menggiring bola;  (d) gerak tipu badan dengan bola; (e) 

merebut bola; (f) menyundul bola; (g) lemaparan ke dalam; (h) penjaga gawang 

(Depdikbud, 1991: 61 – 65). 

Beradasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa teknik dasar sepak 

bola adalah: 1) teknik tanpa bola yaitu semua gerakan-gerakan tanpa bola terdiri 

dari: (a) lari cepat dan mengubah arah; (b) melompat dan meloncat; (c) gerak tipu 

tanpa bola. 2) Teknik dengan bola yaitu semua gerakan-gerakan dengan bola, 

teridir dari: (a) menendang bola; (b) menerima bola; (c) menggiring bola; (d) 

menyundul bola; (e) melempar bola; (f) gerak tipu dengan bola; (g) merebut bola; 

(h) teknik-teknik khusus penajaga gawang. 
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 Teknik menendang bola merupakan teknik dasar yang utama dalam 

permainan sepak bola, oleh karena itu harus dikuasai oleh setiap pemain. 

Kemampuan menendang bola secara terarah bertambah penting artinya apabila 

lawan bermain dengan sistem bertahan, sehingga ruang gerak sempit untuk dapat 

ditembus salah satunya dengan umpan terobosan. 

Kemampuan menendang dilihat dari perkenaannya bagian kaki ke bola 

dapat dibedakan beberapa macam, yaitu menendang dengan kaki bagian dalam, 

kaki bagian luar, punggung kaki, dan punggung kaki bagian dalam (Sucipto dkk 

2000: 17). Tujuan menendang bola adalah untuk mengumpan, menembak ke 

gawang dan menyapu untuk menggagalkan serangan lawan. 

Tehnik menendang bola dengan kaki bagian dalam : Awalan lurus dengan 

bola, kaki tumpu diletakkan di samping bola dengan jari kaki menghadap ke 

depan dan lutut sedikit ditekuk, badan condong kedepan sehingga hidung, lutut 

dan ujung kaki satu garis. Kaki sepak di putar keluar pada pangkal paha sehingga 

kaki sepak membentuk sudut 90 derajat dengan kaki tumpu. Daerah perkenaan 

kaki dengan boal pada pergelangan kaki agak ke depan, seang sentuhan kaki. 

  

2. Pengertian Kekuatan Otot tungkai 

a. Pengertian Kekuatan 

Setiap cabang olahraga memerlukan status kondisi fisik yang bervariasi 

perbedaannya satu dengan yang lain. Untuk menentukan status kondisi pemain 

perlu latihan kondisi fisik dasar dan bersifat umum yang harus diberikan jauh 

sebelum program khusus.  
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Latihan dasar yang sangat pokok meliputi latihan peningkatan kekuatan 

daya  ledak. Kelenturan dan daya tahan khusus serta umum (M. Satoyo, 1989: 

23). Yang dimaksud kekuatan menurut Harsono (1982: 49) strength atau kekuatan 

adalah energi untuk melawan suatu tahanan atau kemampuan untuk 

membangkitkan tegangan (tension) terhadap suatu tahanan (resistence). 

Sedangkan kekuatan menurut M. Satoyo (1989: 16) mengatakan kekuatan 

(strength) adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuan dalam 

menggunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. M. Soebroto (1977: 

25) mengatakan kekuatan otot kwalitas yang memungkinkan pengembangan 

ketegangan otot dalam kontraksi yang maksimal.  

Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuatan adalah 

kemampuan otot atau sekelompoknya dalam usahanya menahan beban atau 

pekerjaan dalam waktu yqang relatif pendek. Jadi kekuatan suatu otot di dasar 

atas: 1) dipengaruhi oleh unsur-unsur struktural otot khususnya volume (isi); 2) 

semakin jelas bahwa kekuatan otot ditentukan oleh kwalitas faktor tidak sengaja 

kepada otot atau kelompok otot yang bersangkutan (M. Soebroto, 1977: 25). 

Hasil kemampuan menendang bola semata-mata tidak hanya didasarkan 

adanya kekuatan namun masih ada komponen fisik yang mendukung yaitu power, 

oleh karena di dalam power kecuali ada kekuatan terdapat pula kecepatan. Power 

adalah hasil dari Forcexvelocity, dimana force adalah sama (equivalent) dengan  

strength dan  velocity. (Suharno, 1982: 49). Dari pernyataan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pemain atau atlet yang mempunyai power adalah atlet yang 
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kecuali kuat juga cepat. Bertambah kekuatan akan pula berarti bertambahnya 

power sehingga akan menghasilkan jarak sundulan bola lebih jauh. 

 

b. Jenis Serabut Otot yang Digunakan dalam Kontraksi   

Jenis serabut otot yang menggerakkan anggota tubuh dikelompokkan 

menjadi dua golongan besar, yaitu serabut otot cepat (fast twitch fibres = FT 

fibres) dan serabut otot lambat (slow twitch fibres = ST fibres). Kedua jenis otot 

tersebut berbeda dalam kecepatan kontraksi (Mc. Ardle, et. All., 1981: 243-247; 

Lamb, 1984: 185). 

Serabut otot yang lebih kuat bekerja secara aerobik disebut tipe I atau 

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

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

cepat. Pembagian jenis serabut otot menjadi beberapa macam tipe didasarkan pada 

karakteristik metabolik dan kecepatan kontraksi (Me. Ardle, et. All., 1981: 243-

247).  

Serabut otot tipe I mempunyai lebih banyak mithokondria dengan ebzim-

enzim yang diperlukan untuk memecah lemak dan karbohidrat secara sempurna 

menjadi karbondioksida (C20) dan ai (ChbO). Penyedia energi melaluoi proses 

atau metabolisme aerobik berlangsung lama dan tidak cepat menimbulkan 

kelelahan. Serabut otot tipe juga banyak mengandung mioglobin, sehingga disebut 

juga serabut otot merah (Guyton, 1986: 180). 

Serabut otot cepat (tipe II) mempunyai jumlah retikulum sarkoplasma  lebih 

banyak dibandingkan dengan serabut otot lambat (tipe I). keadaan tersebut 
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menyebabkan proses pelepasan (re-uptake) ion kalsium berlangsung dengan cepat 

sehingga proses kontraksi yang dihasilkan dapat berlangsung melalui metabolisme 

anaerobik. Kapasitas anaerobik jumlahnya sangat terbatas atau sedikit, sehingga 

akan cepathabis dan menimbulkan kelelahan. Serabut otot putih memiliki ciri 

utama yaitu cepat dalam menjawab rangsangan dan puncak kekuatan yang 

dihasilkkan lebih besar dari otot merah (Fox, 1993: 97). Soekarman (1987: 29) 

membedakan sifat kedua jenis otot tersebut seperti terlihat pada tabel 1. 

Persentase otot cepat dapat meningkat dan presentase otot lambat dapat 

menurun dengan melakukan latihan anaerobik, tetapi sebaliknya dengan latihan 

aerobik persentase otot lambat meningkat dan persentase otot cepat menurun. 

Namun jika otot merah dilatih maka efek atau pengaruh dari latihan yang 

diberikan tidak banyak berpengaruh pada serabut otot putih, sebaliknya latihan 

tersebut ditujukan kepada serabut otot putih maka serabut otot merah ikut terlatih 

(Fox, 1993: 97). 

Tabel 2.1. Perbandingan Sifat Otot Lambat dan Otot Cepat 

Sifat Otot lambat Otot Cepat 

Kadar myoglobin Tinggi Rendah 
Cadangan Lemak  Tinggi Rendah 
Cadangan glikogen Tinggi Rendah  
Kepadatan Mithokondria Tinggi Rendah 
Enzim oksidasi  Tinggi Rendah 
Junlah kapilaria Tinggi Rendah  
Jaringan PC Rendah Tinggi 
Enzim glikatison  Rendah Tinggi 
Kepayahan  Rendah  Tinggi 

                 (Soekarman, 1987: 29) 

Memahami tentang jenis dan sifat serabut otot yang digunakan dalam 

aktivitas kontraksi otot, maka dapat dijelaskan bahwa jenis serabut otot yang 
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digunakan unjuk kerja kecepatan dan kekuatan adalah serabut otot cepat (tipe II), 

karena jenis serabut otot cepat (tipe II) ini dapat menampilkan kontraksi otot 

secara cepat dan kuat.  

 

c. Sistem Energi Untuk Gerak / Kontraksi Otot   

Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha menghasilkan 

suatu perubahan. Semua energi yang digunakan untuk proses kehidupan berasal 

dari matahari. Melalui proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan hijau, 

energi matahari tersebut diubah menjadi energi kimia. Energi yang dihasilkan 

tumbuhan berbentuk sebagai glukosa, selulosa, protein, dan lemak. Untuk 

mendapatkan energi tersebut, manusia makan tumbuh-tunbuhan dan hewan 

(Soekarman, 1987: 12). Energi yang dihasilkan dari proses oksidasi bahan 

makanan tidak dapat digunakan secara langsung untuk kontraksi otot, tetapi 

terlebih dahulu enwrgi ini membentuk senyawa kimia berenergi tinggi yaitu 

Adenosin Triphosphate (ATP). Selanjutnya ATP yang terbentuk diangkut oleh 

darah ke seluruh bagaian sel yang memerlukan energi (Fox, 1993: 97). 

Otot merupakan salah satu alat tubuh yang menggunakan ATP sebagai 

sumber energi dalam melakukan kontraksi, sehingga menimbulkan gerakan-

gerakan sebagai aktivitas fisik. ATP paling banyak tertimbun dalam sel otot 

dibandingkan dengan jaringan tubuh yang lain, akan tetapi ATP yang tertimbun 

dalam otot jumlahnya sangat terbatas, yaitu sekitar 4 – 6 mm / kg berat badan. 

ATP yang tersedia ini hanya cukup untuk aktivitas cepat dan berat selama 8-30 
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detik, sehingga untuk aktivitas yang lebih lama dari waktu tersebut perlu 

dilakukan pembentukan ATP kembali (resintesis ATP). 

Penampilan kekuatan dan kecepatan terutama didukung oleh kontraksi dari 

serabut otot cepat dan penyediaan energi melalui proses anaerobik. Kapasitas 

kerja yang cepat dan kuat. Dengan demikian kecepatan dan kekuatan yang 

merupakan unsur utama dari daya ledak. Selain tergantung dari besarnya jumlah 

serabut otot cepat, unjuk kerja / gerakan menyundul bola juga tergantung pada 

system penyediaan energi anaerobic. Adapun penyediaan energi secara anaerobik 

(Lactici Acid System). Karena PC merupakan senyawa yang mengandung bersifat 

dan tertimbun di dalam otot seperti halnya ATP, maka sistem ini di sebut juga 

sistem fosfagen.  

Reaksi pemecahan ATP-PC berlangsung secara cepat dan terjadi di dalam 

sel. Pada  saat ATP digunakan, maka PC akan segera terurai dan membebaskan 

energi, sehingga terjadi resintesis ATP. ATP dipecah pada saat kontraksi otot 

berlangsung, kemudian dibentuk kembali dari Adenosin Diphosphate dan Piruvat 

(ADP + pi) oleh adanya energi yang berasal dari simpanan PC. Penyediaan energi 

dengan system tersebut hanya dapat dipergunakan atau dipakai selama 3-8 detik 

(Soekarman, 1987: 11). Adapun persamaan reaksi peristiwa sistem ATP-PC 

adalah sebagai berikut:  

 

PC     Pi + C + Energi 

Energi + ADP 4 – Pi     ATP (Fox, 1993: ). 
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Lebih lanjut Fox (1988: 185) menyatakan bahwa kebaikan dari sistem ATP 

–PC adalah: 1) tidak tergantung pada reaksi kimia yang panjang; 2) tidak 

membutuhkan oksigen; 3) ATP-PC tertimbun dalam mekanisme kontraktil otot. 

Selain sistem ATP-PC yang digunakan dalam unjuk kerja daya ledak, 

system lain yang digunakan adalah sistem glikolisis anaerobic. Sistem glikolisis 

anaerobic sangat rumit jika dibandingkan dengan sistem ATP-PC. Proses 

glikolisis anaerobic memerlukan 12 macam reaksi yang berlangsung secara 

berurutan, sehingga pembentukan energi berlangsung lebih lambat. Proses 

pembentukan energi glikolisis anaerobic terjadi setelah cadangan ATP yang telah 

dipakai selama 3-8 detik habis dan tidak  dapat dipenuhi lagi oleh system 

phosphagen. ATP dapat dibentuk kembali melalui pemecahan glikogen tanpa 

oksigen dengan sistem glikolisis (asam laktat). Adapun ciri dari proses glikolisis 

anaerobic adalah: 1) terbentuknya asam laktat; 2) tidak membutuhkan oksigen; 3) 

hanya menggunakan karbohidrat; dan 4) memberikan energi untuk resitensis 

beberapa molekul ATP.  

Berikut digambarkan bagan penglepasan energi pada sel  otot yang 

berkontraksi.  

1). Proses Anareob 

      a. ATP    ADP + P + energi (detik pertama) 

      b. Kreatin fosfat + ADP               Kreatin + ATP  

 (beberapa detik mula-mula) 

      c. Glikogen / glukosa + ADP           Asam piruvat + ATP  

      (glikosis) 
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2). Proses Aerob  

     d. Acetyl co-enzime A + P + ADP + O2   CO2 + H2O + ATP     

     (dari  asam piruvat atau dari asam lemak) 

       (Dangsina, 1984: 59 )  

 olahraga yang memerlukan kecepatan, pertama-tama akan menggunakan 

sistem ATP-PC dan kemudian sistem glikolisis anaerobic. Sistem glikolisis 

anaerobic sangat penting dalam olahraga karena dapat memberikan atau 

menyediakan kembali (resintesis) ATP dengan cepat. Untuk olahraga yang 

berlangsung selama 1-3 menit, energi yang digunakan terutama dari proses 

glikolisis anaerobic (Soekarman, 1987: 8).  

 

3. Pengertian Kelentukan Togok  

Kelentukan adalah efektivitas seseorang dalam menyesuikan diri untuk 

segala aktivitas dengan penguluran tubuh pada bidang sendi yang luas. 

Kelentukan dipengaruhi oleh elastisitas otot-otot serta dinyatakan dalam satuan 

derajat (o). harsono (1988: 163) menyatakan bahwa lentuk tidaknya seseorang 

ditentukan oleh luas sempitnya ruang gerak sendi-sendinya. Jadi kelentukan 

adalah kemampuan untuk melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi. Kecuali 

oleh ruang gerak sendi, kelentukan juga ditentukan oleh elastisitas tidaknya otot-

otot, tendon, dan ligamen. Sedangkan Melvin H. William (1990: 87) menyatakan 

bahwa kelentukan sangat berguna sekali dalam tindakan preventif mengatasi 

cidera dan perbaikan postur yang buruk. Harsono (1988: 163) menyatakan 

berdasar hasil-hasil penelitian menyatakan bahwa perbaikan dalam kelentukan 
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akan dapat: 1) mengurangi kemungkinan terjadinya cedera-cedera otot dan sendi; 

2) membantu dalam mengembangkan kecepatan, koordinasi, dan kelincahan; 3) 

membantu memperkembangkan prestasi; 4) menghemat pengeluaran tenaga 

(efisien) pada waktu melakukan gerakan-gerakan; dan 5) membantu memperbaiki 

sikap tubuh. 

A. Kerangka Berpikir 

1. Hubungan Kekuatan Otot Tungkai Dengan menendang 

(Khomsin, 1997: 8) mengatakan bahwa kekuatan otot adalah 

besarnya tenaga yang dapat dikeluarkan oleh seseorang, sedangkan tenaga 

yang dimaksud merupakan hasil dari kontraksi otot atau sekelompok otot 

selama menerima beban, baik yang berasal dari luar maupun dalam. Jadi 

kekuatan otot tungkai dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah 

kemampuan sekelompok otot yang terdapat pada tungkai seseorang dalam 

mengerahkan tenaga selama melakukan aktifitas lompat jauh. 

Tendangan jauh  adalah jauhnya tendangan yang dapat dicapai oleh 

seorang pemain sepakbola, yang di ukur dari saat pertama bola akan di 

tending dan jatuhnya bola  

Dalam menendang bola  kekuatan otot tungkai sangat berpengaruh. 

Pada waktu melakukan tendangan, seorang pemain sepakbola  akan  

mempunyai daya ledak otot tungkai yang besar, apabila mempunyai 

kekuatan otot tungkai yang baik. 

Adanya daya ledak tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap 
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        Tenaga dorongan yang di hasilkan tungkai pada waktu melakukan 

tendangan, makin besar tenaga dorongan. maka akan menghasilkan 

tendangan yang semakin jauh.   

Dengan memperhatikan uraian tersebut, maka dapat ditentukan 

bahwa kekuatan otot tungkai mempunyai hubungan yang positif dengan 

hasil tendangan. Artinya, makin kuat otot tungkai seseorang maka makin 

jauh  jauh  hasil tendangan yang dapat dicapainya. 

           2.  Hubungan  Kelentukan Togok dengan  menendang bola   

Kelentukan adalah efektivitas seseorang dalam menyesuikan diri 

untuk segala aktivitas dengan penguluran tubuh pada bidang sendi yang 

luas. Kelentukan dipengaruhi oleh elastisitas otot-otot serta dinyatakan 

dalam satuan derajat (o). harsono (1988: 163) menyatakan bahwa lentuk 

tidaknya seseorang ditentukan oleh luas sempitnya ruang gerak sendi-

sendinya. Jadi kelentukan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan 

dalam ruang gerak sendi. Kecuali oleh ruang gerak sendi, kelentukan juga 

ditentukan oleh elastisitas tidaknya otot-otot, tendon, dan ligamen.  

Tendangan jauh  adalah jauhnya tendangan yang dapat dicapai oleh 

seorang pemain sepakbola, yang di ukur dari saat pertama bola akan di 

tending dan jatuhnya bola  

Dalam melakukan tendangan bola kelentukan sangat penting, 

dengan kelentukan yang baik akan meyebabkan suatu gerakan atau tehik 

dapat dilakukan dengan enak, luwes dan lancer,  kalu gerakan menendang 
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dapat dilakukan dengan lancar maka akan berpengaruh terhadap hasil 

tendangan 

Dengan memperhatikan uraian tersebut, maka dapat diikatakan 

bahwa kelentukan togok  mempunyai hubungan yang positif dengan hasil 

tendangan. Artinya, makin baik kelentukan seseorang maka makin jauh  

jauh  hasil tendangan yang dapat dicapainya. 

 

2. Pengaruh Kekuatan Otot Tungkai dan kelentukan dengan hasil 

tendangan 

Saat menendang semua kondisi fisik akan berperan aktif, 

khususnya kekuatan otot tungkai dan kelentukan togok menjadi 

permasalahan seperti telah dijelaskan bahwa perpaduan kontraksi otot 

yang ada pada pahatungkai , tungkai akan menghasilkan tenaga yang 

explosive 

. Kekuatan otot tuntkai  dan  kelentukan akan saling membantu 

untuk memberikan penngaruh terhadap hasil tendangan maksimal. 

 

C. Hipotesis  

Hipotesis adalah dugaan sementara yang mungkin benar atau mungkin 

salah, akan menolak jika fakta-fakta membenarkan (Sutrisno Hadi, 1991: 63). 

Penolakan atau penerimaan suatu hipotesis sangat bergantung pada hasil-hasil 

pengumpulan data penelitian. 
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Berdasar pada beberapa landasan teori  yang telah diuraikan, maka hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Ada hubungan kekuatan otot tungkai dengan kemampuan menendang bola 

pada Mahasiswa Semester III A PKLO FIK UNNES Semarang Tahun 2005. 

b.  Ada hubungan kelentukan togok dengan kemampuan menendang bola pada 

Mahasiswa Semester III A PKLO FIK UNNES Semarang Tahun 2005. 

c. Ada hubungan kekuatan otot tungkai dan kelentukan togok dengan 

kemampuan menendang bola pada Mahasiswa Semester III A PKLO FIK 

UNNES Semarang Tahun 2005. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan 

dengan obyek-obyek studi ilmu yang bersangkutan. Metode diperlukan dalam 

pelaksanaan suatu penelitian. Metode penelitian memberikan garis-garis yang 

cermat dan mengajukan syarat-syarat yang benar, maksudnya untuk menjaga agar 

pengetahuan yang dicapai dari suatu penelitian dapat mempunyai nilai ilmiah 

setinggi-tingginya (Sutrisno Hadi, 1986: 4).  

Penggunaan metode penelitian harus tepat dan mengarah pada tujuan 

penelitian agar memperoleh hasil yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah. Berbobot tidaknya suatu penelitian tergantung pada 

pertanggungjawaban dari metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode survei. Berkaitan dengan metode penelitian 

tersebut, akan dibahas beberapa hal yaitu: 1) Populasi Penelitian; 2) Sampel 

Penelitian; 3) Variabel Penelitian; 4) Rancangan Penelitian; 5) Metode 

Pengumpulan Data; 6) Prosedur Penelitian; 7) Instrument Penelitian; 8) Faktor-

faktor yang mempengaruhi Waktu dan tempat penelitian. 

 

A. Populasi Penelitian  

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi Arikunto, 1996: 

102). Adapun populasi yang menjadi subyek penelitian adalah Mahasiswa putra 
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Semester III A PKLO FIK UNNES Semarang tahun 2005 yang berjumlah 45 

orang dan mempunyai karakteristik sebagai berikut:  

1. jenis kelamin laki-laki 

2. usia rata-rata 20 – 21 tahun  

3. telah mendapat perkuliahan teknik dasar bermain sepak bola 

4. diampu oleh dosen sepak bola. 

             Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa mahasiswa putra 

semester III FIK UNNES Semarang tahun 2005 memenuhi syarat sebagai 

populasi.  

 

B. Sampel Penelitian  

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diselidiki, yang 

generalisasinya (kesimpulannya) dikenakan terhadap semua individu atau 

populasi. Suharsimi Arikunto (1996: 120) menyatakan bahwa: “Untuk sekedar 

ancar-ancar, maka apabila subyek kurang dari 100, lebih baik diambil semua, 

sehingga besar dapat diambil 10 – 15% atau 20–25% atau lebih tergantung 

setidak-tidaknya dari: 1) kemampuan peneliti dilihat dari waktu; 2) sempit luasnya 

pengamatan dari setiap subyek karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data; 

3) besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk penelitian yang 

resikonya besar, jika sampelnya besar hasilnya akan lebih baik.  

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total sampel dengan 

jumlah sebanyak 45 orang. Dikatakan sampel total karena masing-masing anggota 

populasi sekaligus menjadi anggota sampel penelitian. 
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C. Variabel Penelitian  

Definisi operasional variabel adalah konsep tentang rumusan variabel 

penelitian sebagai dasar pegangan dalam mengukur data. Tujuan penjabaran 

definisi operasional varaibel adalah untuk menghindari kesalah pahaman 

pengertian tentang variabel yang menjadi kajian dalam pelaksanaan penelitian. 

Adapun variabel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:  

1. Variabel bebas (independent varaibel) meliputi:  

a. Kekuatan  otot kaki  

b. Kelentukan togok  

2. Variabel terikat (dependent variable) adalah: Kemampuan menendang bola  

3. Rancangan Penelitian  

Rancangan atau desain penelitian yang digunakan adalah desain 

korelasional (Corelational Design). Desain yang dimaksud terlihat pada gambar 

berikut. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Model Hubungan antar variabel Penelitian 

 
Kemampuan 

Menendang Bola 
(Y) 

Kekuatan otot kaki (X1) 

Kelentukan togok (X2) 

Keterangan: 1. = r1y.2 ; 2. r2y.1;  3 = Ry.12 

1. 

2. 

3. 
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D. Metode Pengumpulan Data  

Penjaringan data dilakukan dengan metode survey dengan teknik tes dan 

pengukuran, yaitu tes kekuatan otot kaki, tes kelentukan togok, dan tes 

kemampuan menendang bola dengan cara berdiri. 

 
E. Instrument Penelitian  

  Instrument yang digunakan dalam pengumpulan dan penelitian, adalah:  

a. Leg Dynamo Meter untuk mengukur kekuatan otot kaki 

b. Angkat badan atas (trunklift / Extention ) untuk mengukur kelentukan togok 

c. Menendang bola di ukur seberapa jauh kemampuan menendang bola. 

 

F. Pengambilan Data 

Pengambilan data dilakukan pada waktu khusus yang telah ditentukan 

kepada semua sampel penelitian bersamaan dengan latihan sepak bola pada 

mahasiswa Semester IIIA PKLO FIK UNNES Semarang Tahun 2005. 

1. Pengukuran Otot Tungkai 

    a. Tujuan : Untuk mengukur kekuatan otot tungkai 

    b.  Alat   : alat yang di gunakan dalam tes ini  back and leg dynamometer 

    c.  Petugas :    1)  Pemamdu tes 

                           2)  Pencatat hasil 

    c.  Pelaksanaan : Peserta tes berdiri di atas back and leg dynamometer, tali 

rantai  pada alat di ukur sesuai dengan posisi setengah 

jongkok  dengan punggung tetap tegak lurus , kedua lutut 

bengkok dan rantai diletakkan di antara kedua tungkai tangan 



 29

memegang alat lurus ke bawah . Alat di tarik dengan 

menggunakan kekuatan otot tungkai tanpa bantuan otot 

tangan dan punggung. Tes dilakukan sebanyak dua kali. 

     d. Penilaian    : Skor terbaik dari dua kali percobaan di catat sebagai skor 

dalam satuan Kg  dengan tingkat ketelitian 0,5 Kg.     

2. Pengukuran Kelentukan Togok 

    a. Tujuan : Untuk mengukur fleksibilitas batang tubuh dan sendi panggung 

    b.  Alat   : alat yang di gunakan dalam tes ini Kursi berskala cm 

    c.  Petugas :    1)  Pemamdu tes 

                           2)  Pencatat hasil 

    c.  Pelaksanaan : Peserta tes sebelum melakukan tes terlebih dahulu mencoba 

dan melemaskan otot punggung selanjutnya berdiri di atas 

kursi dengan posisi kedua lutut lurus di atas sebuah kursi 

yang berskala  dalam ukuran cm. kedua tangan dengan jari 

tangan lurus ke bawah . Kedua tangan di julurkan kebawah 

secara berlahan-lahan sejauh mungkin, Tes dilakukan dua 

kali secara berturut-turut.  

     d. Penilaian    : Skor terbaik dari dua kali percobaan di catat sebagai skor 

dalam satuan cm     
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3. Kemampuan MenendangBola 

    a. Tujuan : Untuk mengukur jarak jauhnya tentangan 

    b.  Alat   : alat yang di gunakan dalam tes ini bola dan roll meter 

    c.  Petugas :    1)  Pemamdu tes 

                           2)  Pencatat hasil 

    c.  Pelaksanaan : Peserta tes meletakkan bola pada tempat yang telah di 

tentukan, kemudian mengambil awalan dan melakukan 

tending sejauh mungkin, jauhnya tendangan di ukur dari 

tempat melakukan tendangan sampai tempat di manna bola 

jatuh setelah di tending.. Tes dilakukan dua kali secara 

berturut-turut.  

     d. Penilaian    : Skor terbaik dari dua kali percobaan di catat sebagai skor 

dalam satuan cm     

G. Analisis Data  

1 Analisis Deskriptif  

 Untuk mengetahui gambaran umum hasilpengukuran dan pengujian setiap 

variabel, yaitu kekuatan otot tungkai, kelentukan togok, dan kemampuan 

menendang bola mahasiswa Semester III Jurusan PKLI Fakultas Ilmu  

keolahragaan Universitas Negeri Semarang menggunakan analisis deskriptif, 

mean, standar deviasi, nilai maksimal, dan minimalnya. 
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2 Uji Persyaratan  

a. Uji Normalitas Data 

 Dilaksanakannya uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui normal 

tidaknya distribusi data penelitian yang meliputi  kekuatan otot kaki (X1), 

kelentukan togok (X2), dan kemampuan menedang bola (Y). Data dianalisis 

dengan bantuan komputer program SPSS (statistical product for service solution). 

Data penelitian dikatakan berdistribusi normal apabila probabilitas > 0,05. 

 

b.  Uji Linieritas 

 Dilaksanakannya uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui kesamaan 

varians masing-masing varaibel bebas (X1 dan X2) terhadap variabel terikat (Y). 

Uji linieritas digunakan dengan uji analisis regresi sederhana dan penyimpangan 

data dari model liniernya, analisis dilakukan dengan perangkat lunak komputer 

program SPSS. 

 

c. Uji Homogenitas  

Pengujian homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui kesamaan varian 

masing-masing variabel bebas X1, X2 terhadap variabel terikat (Y). Pengujian 

homogenitas terhadap variabel penelitian digunakan uji heterokedastisitas. 

Deteksi terhadap masalah heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik 

sebaran nilai residual. Uji heterokedastisitas menggunakan metode grafik plot 

Regression Standarized Predicted Value dengan Regression Stutentised Residual. 
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d. Uji Multikolinieritas  

 Dilaksanakannya uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya korelasi antara sesama variabel bebas. Jika ada korelasi maka penelitian 

tidak memenuhi syarat untuk dianalisis regresi. Sebaliknya, jika tidak terjadi 

multikolinieritas maka penelitian memenuhi syarat untuk dianalisis regresi. 

 
2. Uji Hipotesis 

a. Uji Regresi Sederhana  

 Dilaksanakannya uji regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh masing-masing variabel X1 dan X2 terhadap varaibel Y. untuk menguji 

pengaruh masing-masing variabel X1 dan X2 dengan varaibel Y digunakan 

bantuan komputer SPSS. 

 Jika garis regresi yang terbaik untuk sekumpulan data berbentuk linier, 

maka derajat hubungan akan dinyatakan dengan r dan biasa dinamakan koefisiensi 

korelasi (Sudjana : 1996: 365). 

 Selanjutnya untuk mencari r berdasarkan sekumpulan data dilakukan 

dengan uji korelasi product moment. Dengan uji korelasi product moment akan 

diketahui kuat lemahnya hubungan antara masing-masing varaibel bebas (X1 dan 

X2) dengan variabel terikat (Y). 

 Uji korelasi product moment dilakukan dengan bantuan komputer program 

SPSS. Jika angka probabilitas hasil analisis < 0,05 maka terdapat hubungan yang 

signifikan antara variable X1 dengan Y dan Variabel X2 dengan Y.  
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b. Uji  Regresi Ganda  

 Dilakukannya regresi berganda bertujuan untuk memprediksi nilai 

pengaruh dua variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Rumus yang dipakai 

adalah :  

Y’ = b1X1+ b2X2+b3X3+a 

Keterangan:  

Y= nilai yang diprediksi (Kemampuan menendang Bola) 

X1= nilai variabel predictor 1: Kekuatan otot kaki 

X2= nilai variabel predictor 2: Kelentukan togok 

a = bilangan konstan 

b = bilangan koefisien predictor 

 Analisis korelasi ganda dan regerasi ganda dilakukan dengan bantuan 

komputer program SPSS. Jika angka probabilitas hasil analisis < 0,05 maka 

hipotesis nihil (Ho) ditolak, dan hipotesis kerja (Hk) diterima. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Penelitian dilakukan terhadap mahasiswa Jurusan PKLO semester III pada 

Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang dengan sampel sebanyak 

45 orang mahasiswa laki-laki. Adapun data diambil menggunakan pengukuran dan 

tes mengenai kemampuan menenang bola, kekuatan totot kaki dan kelentukan togok. 

 

A. Deskripsi Data 

1. Kekuatan Otot tungkai 

 Dari hasil pengukuran kekuatan otot tungkai yang diukur kepada setiap 

responden sebanyak masing-masing dua kali pengukuran didapatkan rata-rata skor 

keseluruhan sebesar 130,34 dan standar deviasinya sebesar 36,96, sementara itu yang 

paling kuat memiliki skor rata-rata 198,25, dan paling lemah memiliki skor kekuatan 

otot tungkai sebesar 72,25. Secara umum memiliki skor kekuatan otot kaki diatas 

100, namun demikian ada yang memiliki skor kekuatan otot tungkai di bawah 100 

sebantak 5 orang responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah 

ini. 
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Gambar 4.1 Histogram Skor Kekuatan Otot Kaki 
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 Dari gambar tersebut terlihat bahwa skor kekuatan otot  tungkai berkisar 

antara 90 s.d. 120, sementara itu skor yang di bawah 90 relatif sedikit. 

 

2. Kelentukan Togok 

 Dari hasil pengukuran kelentukan togok responden, yang diukur kepada setiap 

responden sebanyak masing-masing dua kali pengukuran didapatkan rata-rata skor 

,kelentukan togok sebesar 17,97 dan standar deviasinya sebesar 2,01, sementara itu 

yang paling lentuk memiliki skor rata-rata 21,50, dan paling tidak lentuk memiliki 

skor kelentukan sebesar 13,50. Secara umum memiliki skor kekuatan otot kaki diatas 

15, namun demikian ada yang memiliki skor kekuatan otot kaki di bawah 15 

sebanyak 2 orang responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah 

ini. 
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Gambar 4.2 Histogram Skor Kelenutkan togok 

 Dari gambar tersebut terlihat bahwa secara umum  kelentukan togok 

responden 18 s.d. 20, namun demikian masih ada yang di bawah 15 pada interval 12 

s.d. 14.  namun relatif sedikit. 
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3. Kemampuan Menendang Bola 

 Dari hasil tes kemampuan menendang bola, yang diukur kepada setiap 

responden yang dilakukan tiga kali penilaian, didapatkan rata-rata skor kemampuan 

menendang bola sebesar 35,21 dan standar deviasinya sebesar 3,73, sementara itu 

yang paling baik memiliki skor rata-rata 45,0, dan paling tidak baik memiliki skor 

kemampuan menendang bola sebesar 29,33. Secara umum kemampuan memendang 

bola responden diatas 30, namun demikian ada yang memiliki skor kemampuan 

menendang bola di bawah 30 sebanyak 3 orang responden. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 
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Gambar 4.3 Histogram skor Kemampuan Menendang Bola 

 Dari gambar tersebut terlihat bahwa secara umum  kemampuan menendang 

bola responden adalah 30 s.d. 40, bahkan ada yang di atas 40 sebanyak 5 orang 

responden. 

 

B. Uji Persyaratan Analisis 

Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi berganda, 

terlebih dahulu diuji normalitas sebaran datanya, uji linieritas hubungan, 

homogenitas (Uji heterokedastisitas), dan uji multikolinieritas.  



 37

1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data menggunakan Uji Kolmologorov-Smirnov dengan 

Ringkasan hasil analisis sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.1. Hasil Uji Normalitas Data 

Hubungan K_S Z p Keterangan 

Residual Y atas X1  0,674 0,754 Normal 

Residual Y atas X2 0,498 0,965 Normal 

Residual Y atas X1 dan X2 0,773 0,588 Normal 

 

 Hasil uji normalitas di atas didapatkan nilai signifikansi masing-masing 

adalah 0,754, 0,965, dan 0,588. Angka tersebut menunjukkan angka yang tidak 

signifikan karena lebih tinggi dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% (0,05). Hal 

tersebut memeberikan gambaran bahwa penyimpangan sebaran data dari kurva 

normalnya tidak signifikan, yang berarti bahwa sebaran data telah memenuhi 

asumsi normalitas.  

 

2. Uji Linieritas Hubungan 

a. Hubungan Kekuatan Otot tungkai (X1) dan Kemampuan Menendang 

Bola (Y) 

Hasil analisis regresi sederhana hubungan X1 (kekauatan otot tungkai) 

terhadap Y (kemampuan menendang bola) didapatkan koefisien korelasi 

sebesar 0,545 dengan persamaan regresi: Y’ = 22,736 + 0,545 X1 dengan didapatkan 

nilai F regresi sebesar 18,195 dan signifikansinya 0,000. Hasil tersebut dapat 
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digambarkan dengan grafik hubungan linier X1 terhadap Y seperti pada gambar 

berikut ini. 
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Gambar 4.4. Grafik hubungan kekuatan otot tungkai dan kemampuan menendang 

bola 

Untuk pengujian linieritas digunakan (uji deviasi from linierity) 

penyimpangan data dari garis liniernya dengan hasil seperti pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.2. Uji Linieritas X1 terhadap Y 
ANOVA Table 
 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

(Combined) 3720,190 25 148,808 4,159 ,001
Linearity 1308,251 1 1308,251 36,564 ,000

Between 
Groups 
  
  Deviation from 

Linearity 2411,939 24 100,497 1,181 ,072

Within Groups 679,810 19 35,779   

Kemampuan 
Menendang Bola * 
Kekuatan Otot Kaki 
  
  
  
  Total 4400,000 44     

 
 

Dari tabel tersebut didapatkan nilai F deviasi from linierity (F tuna cocok) 

sebesar 1,181 dengan signifikansinya sebesar 0,072. Angka tersebut menunjukkan 

bahwa penyimpangan data dari garis liniernya tidak signifikan karena 0,072 > 0,05, 
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hal ini menunjukkan bahwa hubungan X1 terhadap Y telah memenuhi asumsi 

linieritas. 

 

b. Hubungan Kelentukan Togok dan Kemampuan Menendang Bola (X2 – 

Y) 

Hasil analisis regresi sederhana hubungan X2 terhadap Y didapatkan 

koefisien korelasi sebesar 0,631 dengan persamaan regresi: Y’ = 18,455 + 0,631 X2 

dengan didapatkan nilai F regresi sebesar 28,434 dan signifikansinya 0,000. Hasil 

tersebut dapat digambarkan dengan grafik hubungan linier X2 terhadap Y seperti 

pada gambar berikut ini. 
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Gambar 4.5. Grafik hubungan kelentukan togog dan kemampuan menendang bola  

Untuk pengujian linieritas digunakan (uji deviasi from linierity) 

penyimpangan data dari garis liniernya dengan hasil seperti pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.3. Uji Linieritas X2 terhadap Y 

ANOVA Table 

  
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
Kemampuan Between (Combined) 2865,260 13 220,405 4,452 ,000
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Linearity 1751,399 1 1751,399 35,376 ,000Groups 
  
  

Deviation from 
Linearity 1113,861 12 92,822 1,875 ,079

Within Groups 1534,740 31 49,508   

Menendang Bola * 
Kelentukan Togok 
  
  
  
  Total 4400,000 44     

 
 
 

Dari tabel tersebut didapatkan nilai F deviasi from linierity (F tuna cocok) 

sebesar 1,875 dengan signifikansinya sebesar 0,079. Angka tersebut menunjukkan 

bahwa penyimpangan data dari garis liniernya tidak signifikan karena 0,079 > 0,05, 

hal ini menunjukkan bahwa hubungan X2 terhadap Y telah memenuhi asumsi 

linieritas. 

 

3. Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui kesamaan varian 

masing-masing variabel bebas X1, X2 terhadap variabel terikat (Y). Pengujian 

homogenitas terhadap variabel penelitian digunakan uji heterokedastisitas. Deteksi 

terhadap masalah heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik sebaran nilai 

residual. Uji heterokedastisitas menggunakan metode grafik plot Regression 

Standarized Predicted Value dengan Regression Stutentised Residual. Hasil 

pengujian dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 4.6 Grafik Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan grafik scatterplot di atas tampak bahwa sebaran data tidak 

membentuk pola yang jelas, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak 

terjadi heteroskedastisitas, dengan kata lain pada model regresi terjadi kesamaan 

varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dengan demikian 

dapat disimpulkan model regresi ini telah memenuhi asumsi heterokedastisitas, hal ini 

menunjukkan bahwa variasi data homogen. 

 

4. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas penelitian. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

bebas. Ada tidaknya korelasi antar variabel tersebut dapat dideteksi dengan 

melihat nilai Variance Inflation Factor  (VIF). Apabila nilai VIF<10 maka 

dinyatakan tidak ada korelasi sempurna antar variabel bebas dan sebaliknya. 

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat tabel 4.4 berikut: 
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Tabel 4.4  Hasil Pengujian Multikolinieritas 

Collinearity Statistics Model 
  Tolerance VIF 
1 (Constant)     
  Kekuatan Otot tungkai ,781 1,281 
  Kelentukan togok ,781 1,281 

  a  Dependent Variable: Kompetensi 
 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa angka tolerance dari 

variabel bebas Kekuatan Otot Kaki dan supervisi mempunyai nilai tolerance kurang 

dari 10% dan  nilai Variance Inflantion Factor (VIF) tidak lebih 10. Dengan demikian 

dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi multikolinieritas antar variabel 

bebas Kekuatan Otot Kaki dan kelentukan togok. 

C. Hasil Analisis Korelasi dan Regresi Berganda 

Hasil analisis regresi berganda didapatkan koefisien korelasi berganda (R) 

sebesar 0,691 dengan koefisien determinasinya (R2) sebesar 0,478 atau 47,8%. Nilai F 

regresi sebesar 19,232 dengan signifikansi sebesar 0,000. Adapun persamaan 

bergandanya adalah: regresi  Y’ = 9,944 + 0,320 X1 + 0,481 X2 

Adapun koefisien-kofisien regresinya secara partial seperti ditunjukkan pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 4.5. Koefisien-koefisien hasil perhitungan analisis regresi berganda 

Coefficientsa

9,944 6,598 1,507 ,139
,320 ,126 ,320 2,537 ,015 ,545 ,365 ,283 ,781 1,281
,481 ,126 ,481 3,813 ,000 ,631 ,507 ,425 ,781 1,281

(Constant)
Kekuatan Otot Kaki
Kelentukan Togok

Model
1

B
Std.
Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.
Zero-
order

Par
tial Part

Correlations
Toler
ance VIF

Collinearity
Statistics

Dependent Variable: Kemampuan Menendang Bolaa. 
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 Dari tabel di atas terlihat bahwa koefisien korelasi product moment (Zero-

order correlation) Kekuatan Otot tungkai dan Kemampuan Menendang Bola masing-

masing 0,545 dan 0,631, sementara itu koefisien korelasi parsialnya (partial 

correlation) adalah masing-masing 0,365 dan 0,507. Nampak bahwa koefisien korelasi 

kelentukan togok lebih tinggi dibandingkan dengan variabel kekuatan otot kaki. 

Secara simpel hasil analisis regresi berganda dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 
Persamaan regresi: Y’ = 9,944 + 0,320 X1 + 0,481 X2  ; Freg = 19,232 Sig. (p) =0,000 
 

Gambar 4.7. Hubungan antar variabel hasil penelitian 

D. Penyujian Hipotesis 

1. Hubungan Kekuatan Otot tungkai dan Kelentukan Togok terhadap 

Kemampuan Menendang Bola secara Simultan 

Dari hasil penelitian di atas didapatkan model persamaan regresi ganda: 

Y’ = 9,944 + 0,320 X1 + 0,481 X2 dengan  Freg  sebesar 19,232 dan signifinasinya 

(probability) =0,000. Tabel Anova regresi sebagai berikut. 

Tabel 4.8. Anova regresi ganda 

ANOVA(b) 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2103,298 2 1051,649 19,232 ,000(a) 
  Residual 2296,702 42 54,683     
  Total 4400,000 44      

a  Predictors: (Constant), Kelentukan Togok, Kekuatan Otot  tungkaii 
b  Dependent Variable: Kemampuan Menendang Bola 
 

Kekuatan Otot tungkai 
(X1) 

Kelentukan Togok (X2) 

Kemampuan 
Menendang Bola (Y) 

ry2.1 = 0,507 

ry1..2 = 0,365 

Ry.12 = 0,7077 
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Hasil tersebut menunjukkan bahwa Ho secara simultan ditolak karena p kurang 

dari taraf signifikansi α=0,05 (5%). Dengan ditolaknya Ho berarti hipotesis 

alternatif (Ha) dalam penelitian ini diterima, yaitu ada hubungan yang 

signifikan secara simultan Kekuatan Otot tungkai dan Kelentukan Togok 

terhadap Kemampuan Menendang Bola dengan koefisien determinasinya 

sebesar 47,8%. Kuat tidaknya kekuatan otot tungkai dan lentuk tidaknya 

kelentukan togok dapat menentukan kemampuan menendang bola. Semakin 

kuat tingkat kekuatan otot tungkaitungkai  semakin lentuk tingkat 

kelentukan togok maka kemampuan menendang bola akan semakin tinggi, 

dan sebaliknya jika kekuatan otot tungkai lemah dan kelentukan togok tidak 

lentuk maka kemampuan menendang bola juga akan rendah pula. 

 

2. Pengujian Hipotesis Secara Partial 

a. Hubungan Kekuatan Otot tungkai terhadap Kemampuan Menendang Bola  

Dari hasil penelitian di atas didapatkan bahwa koefisien korelasi partial 

Kekuatan Otot  tungkai terhadap kemampuan menendang bola sebesar 0,365 

dengan koefisien regresi sebesar 0,320, nilai t sebesar 2,537 dan signifikansinya 

(probability ‘p’) sebesar 0,015 yang berarti hipotesis nol ditolak karena signifikansi t 

(p) kurang dari taraf signifikansi α=0,05 yang menunjukkan bahwa  t hasil 

perhitungan berada di daerah penolakan Ho, dengan demikian bahwa hipotesis 

alternatif diterima yang berarti ada hubungan yang signifikan kekuatan Otot 

tungkai terhadap kemampuan menendang bola dengan koefisien korelasi partial 

sebesar 0,365 atau koefisien determinasi parsialnya sebesar 13,3%. Hal ini berarti 
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bahwa salah satu penentu tinggi rendahnya kemampuan menendang bola adalah 

kekuatan otot tungkai seseorang. Jika kekuatan otot tungkai tinggi maka 

kemampuan menendang bola akan lebib baik, dan sebaliknya jika kekuatan otot 

tungkai lemah, maka kemampuan menendang bola akan rendah. 

 

b. Hubungan Kelentukan Togok dan Kemampuan Menendang Bola 

Dari hasil penelitian di atas didapatkan bahwa koefisien korelasi partial 

kelentukan togok terhadap kemampuan menendang bola sebesar 0,507 dengan 

koefisien regresi sebesar 0,481, nilai t sebesar 3,813 dan signifikansinya (probability 

‘p’) sebesar 0,000 hipotesis nol ditolak karena signifikansi t (p) kurang dari taraf 

signifikansi α=0,05 yang menunjukkan t hasil perhitungan berada di daerah yang 

penolakan Ho, dengan demikian bahwa hipotesis alternatif diterima yang berarti 

ada hubungan yang signifikan kelentukan togok dengan kemampuan menendang 

bola dengan koefien korelasi parsial sebesar 0,507 atau koefisien determinasi 

parsialnya sebesar 25,7%. Tinggi rendahnya kemampuan menendang bola dapat 

ditentukan oleh kelentukan togok, semakin baik kelentukan togok maka 

kemampuan menendang bola akan semakin baik pula dan sebaliknya jika 

kelentukan togok tidak baik maka kemampuan menendang bola juga akan rendah. 

 

E. Pembahasan 

 Dari hasil pengujian hipotesis di atas didapatkan bahwa: Pertama, ada 

hubungan positif yang signifikan kekuatan otot kaki terhadap kemampuan 

menendang bola (p=0,015) dan koefisien korelasi partial sebesar 0,365, yang berarti 

bahwa tinggi rendahnya kekuatan otot kaki berhubungan positif terhadap tinggi 
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rendahnya kemampuan menendang bola, semakin kuat tuingkat kekuatan otot tungkai 

akan meningkatkan kemampuan menendang bola dan sebaliknya jika tingkat keuatan 

otot tungkai lemah, maka kemampuan menendang bola juga akan rendah pula. Hal ini 

jelas bahwa karena. Hal ini dapat dipahami sesuai dengan pendapat Harsono (1982: 

49) bahwa kekuatan (strength) otot tungkai adalah energi untuk melawan suatu 

tahanan atau kemampuan untuk membangkitkan tegangan (tension) terhadap suatu 

tahanan (resistence) pada tungkai. Didukung pula oleh menurut M. Satoyo (1989: 16) 

mengatakan kekuatan (strength) otot tungkai adalah komponen kondisi fisik 

seseorang tentang kemampuan dalam menggunakan otot untuk menerima beban 

sewaktu bekerja. Lebih lanjut M. Soebroto (1977: 25) mengatakan kekuatan otot kaki 

yang memungkinkan pengembangan ketegangan otot tungkai dalam kontraksi secara  

maksimal. Sehingga otot kaki kuat maka jelas akan memiliki kekuatan yang baik 

dalam kemampuan menendang bola, dan sebaliknya jika otot kaki lemah maka akan 

lemah pula dalam menendang bola. 

Kedua, ada hubungan yang signifikan kelentukan togok dan kemampuan 

menendang bola UNNES (p=0,000) dan koefisien korelasi parsialnya sebesar 0,507 

yang berarti jika kelentukan togok dapat menentukan tingkat kemampuan menendang 

bola. Baik tidaknya kelentukan togok dapat menentukan tinggi rendahnya 

kemampuan menendang bola. Semakin lentuk togok seseorang maka kemampuan 

menendang bola akan semakin baik dan sebaliknya jika kelentukan togok kkurang 

lentuk, maka kemampuan menendang bola juga akan rendah. Hal ini dapat dipahami 

sesuai dengan pendapat Harsono (1988: 163) yang menyatakan bahwa kelentukan 

adalah kemampuan untuk melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi. Kecuali oleh 

ruang gerak sendi, kelentukan juga ditentukan oleh elastisitas tidaknya otot-otot, 
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tendon, dan ligamen. Lebih lanjut Melvin H. William (1990: 87) menyatakan bahwa 

kelentukan sangat berguna sekali dalam tindakan preventif mengatasi cidera dan 

perbaikan postur yang buruk. Perbaikan dalam kelentukan akan dapat membantu 

dalam mengembangkan kecepatan, koordinasi, dan kelincahan, menghemat 

pengeluaran tenaga (efisien) pada waktu melakukan gerakan-gerakan, dan membantu 

memperbaiki sikap tubuh. Sehingga jelas jika togok seseorang semakin lentuk akan 

dengan mudah mengatur posisi untuk menendang bola dan pada saat menedang bola 

akan sesuai dengan yang diarahkan. 

 Ketiga, ada hubungan yang signifikan secara simultan kekuatan otot tungkaii 

dan kelentukan togok terhadap kemampuan menendang bola mahasiswa semester III 

A PKLO FIK UNNES Semarang tahun 2005 (p=0,000) dan koefisien determinasinya 

sebesar 47,7% yang berarti bahwa kemampuan menendang bola dapat ditentukan 

oleh kekuatan otot tungkai dan kelentukan togok secara bersama-sama (simultan) 

sebesar 47,7% sedangkan sisanya sebesar 52,3% lagi kemampuan menendang bola 

dihubungani faktor lain di luar variabel dalam model penelitian ini. Dari koefisien 

korelasi partial terlihat bahwa kelentukan togok memiliki hubungan yang paling 

tinggi (0,507) dibandingkan dengan kekuatan otot kaki (0,365). Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.10. Pengaruh Relatif dan Efektif kekuatan otot tungkai dan kelentukan togok 
terhadap kemampuanmenendang bola  

Pengaruh 
Variabel 

Relatif Efektif 

Kekuatan Otot Kaki 34,1% 16,3% 

Kelentukan Togok 65,9% 31,4% 
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Jumlah 100% 47,7% 

 

 Hasil di atas menunjukkan bahwa kelentukan togok lebihmenentukan dalam 

meningkatkan kemampuan menendang bola dibandingkan dengan kekuatan otot kaki.  

Hal ini jelas karena seseorang untuk mampu menendang bola dengan baik tidak 

cukup memiliki kekuatan otot tungkai saja, kelentukan togok lebih menentukan untuk 

mengatur strategi dalam menendang bola, namun demikian untuk meningkatkan 

kemampuan menendang bola juga tidak hanya cukup memiliki kelentukan togok yang 

baik baik saja, kekuatan otot tungkai diperlukan untuk memberikan kekuatan 

tendangan yang tinggi. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai 

berikut. 

1. Ada hubungan positif yang signifikan kekuatan otot kaki terhadap 

kemampuan menendang bola mahasiswa putra semester III A PKLO FIK 

Unnes  dengan koefisien korelasi parsial sebesar 0,365, hal ini berarti bahwa 

kekuatan otot kaki kerja yang tinggi akan meningkatkan kemampuan 

menendang bola mahasiswa menjadi lebih baik dan sebaliknya jika kekuatan 

otot kaki lemah maka kemampuan menendang bola mahasiswapun akan 

rendah pula. 

2. Ada hubungan positif yang signifikan kelentukan togok terhadap kemampuan 

menendang bola mahasiswa putra semester III A PKLO FIK Unnes  dengan 

koefisien korelasi partial sebesar 0,507, semakin lentuk togok seseorang maka 

kemampuan menendang bola akan semakin baik dan sebaliknya jika togok 

tidak lentuk maka kemampuan menendang bola mahasiswapun akan rendah. 

3. Ada hubungan yang signifikan secara simultan kekuatan otot kaki dan 

kelentukan togok terhadap kemampuan menendang bola mahasiswa putra 

semester III A PKLO FIK Unnes dengan koefisien determinasinya sebesar 

47,7% yang berarti bahwa kemampuan menendang bola mahasiswa ditentukan 

oleh kekuatan otot kaki dan kelentukan togok sebesar 47,7% sedangkan 
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sisanya sebesar 52,3% nya lagi, kemampuan menendang bola ditentukan oleh 

faktor lain di luar model dalam penelitian ini.  

B. Saran 

 Dari simpulan penelitian di atas, penulis mengajukan saran bahwa dalam 

upaya meningkatkan kemampuan menendang bola mahasiswa Universitas Negeri 

Semarang dapat dilakukan dengan melatih kekuatan otot kaki, dengan latihan 

yang rutin dan intensif. Di samping itu juga kelentukan togok sebagai penentu 

baiknya kemampuan menendang bola dapat dilakukan dengan latihan-latihan 

yang rutin dan terarah. 
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