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Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) adakah sumbangan 
kelentukan togok terhadap hasil heading kaki sejajar?, 2) adakah sumbangan 
kekuatan otot leher terhadap hasil heading kaki sejajar?, 3) adakah sumbangan 
kekuatan otot perut terhadap hasil heading kaki sejajar?, dan 4) adakah 
sumbangan yang signifikan antara keluntukan togok, kekuatan otot leher, dan 
kekuatan otot perut terhadap hasil heading kaki sejajar?. Tujuan penelitian ini 
adalah: 1) untuk mengetahui sumbangan kelentukan togok terhadap hasil heading 
kaki sejajar, 2) untuk mengetahui sumbangan kekuatan otot leher terhadap hasil 
heading kaki sejajar, 3) untuk mengetahui sumbangan kekuatan otot perut 
terhadap hasil heading kaki sejajar dan 4) untuk mengetahu hasil yang signifikan, 
antara kelentukan togok, kekuatan otot leher dan kekuatan otot perut terhadap 
hasil heading kaki sejajar.  

Populasi penelitian ini semua pemaian sepak bola PS Kertoharjo tahun 
2009 yang berjumlah 32 orang. Pengambilan sampel penelitian dengan teknik 
total sampling. Variabel dalam penelitian ini yaitu kelentukan togok, kekuatan 
otot leher dan kekuatan otot perut sebagai  variabel bebas serta hasil heading kaki 
sejajar sebagai variabel terikat. Metode pengumpulan data menggunakan survei 
dengan teknik tes dan pengukuran. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis 
dengan menggunakan teknik regresi sederhana dan ganda. 

Berdasarkan analisis data diperoleh hasil : 1) ada sumbangan kelentukan 
togok terhadap hasil heading kaki sejajar sebesar 65.4%, 2) ada sumbangan 
kekuatan otot leher terhadap hasil heading kaki sejajar sebesar 10.2%, 3) ada 
sumbangan kekuatan otot perut terhadap hasil heading kaki sejajar sebesar 24.4%, 
4) secara bersama-sama ada sumbangan kelentukan togok, kekuatan otot leher dan 
kekuatan otot perut terhadap hasil heading kaki sejajar sebesar 84.1%. 

Simpulan hasil penelitian sumbangan dari ketiga variabel terhadap 
heading kaki sejajar sebesar 84.1%, saran antara lain: 1) Pelatih klub sepakbola 
PS. Kertoharjo Pekalongan selain memberikan latihan teknik dasar heading juga 
perlu memberikan latihan peningkatan kelentukan togok, kekuatan otot leher dan 
kekuatan otot perut agar pemain memiliki kemampuan melakukan heading yang 
lebih baik, dan 2) Bagi peneliti lain yang hendak mengadakan penelitian sejenis, 
sebaiknya menambahkan variabel lain yang diduga turut memberikan sumbangan 
terhadap hasil heading agar diperoleh informasi yang semakin lengkap terkait 
berbagai komponen kondisi fisik yang diperlukan dalam pelaksanaan heading. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Sepakbola merupakan olahraga yang paling populer diseluruh dunia. 

Diperkirakan hampir lebih dari setengah penduduk dunia memainkan olahraga ini. 

Olahraga sepakbola ini tidak hanya dimainkan oleh para atlet dalam liga-liga 

profesional dunia namun juga dimainkan oleh anak-anak hingga orang dewasa 

baik didalam gang-gang sempit, di tanah-tanah kosong atau juga lapangan-

lapangan sepakbola yang tersedia. 

Dalam pertandingan, olahraga ini dimainkan oleh dua kelompok 

berlawanan yang masing-masing berjuang untuk memasukkan bola ke gawang 

kelompok lawan. Masing-masing kelompok beranggotakan sebelas pemain, dan 

karenanya kelompok tersebut juga dinamakan kesebelasan.  

Dua tim yang masing-masing terdiri dari 11 orang bertarung untuk 

memasukkan sebuah bola bundar ke gawang lawan ("mencetak gol"). Tim yang 

mencetak lebih banyak gol adalah sang pemenang (biasanya dalam jangka waktu 

90 menit, tetapi ada cara lainnya untuk menentukan pemenang jika hasilnya seri). 

Peraturan terpenting dalam mencapai tujuan ini adalah para pemain (kecuali 

penjaga gawang) tidak boleh menyentuh bola dengan tangan mereka selama 

masih dalam permainan. Sepakbola yang seperti kita kenal sekarang ini 

sebenarnya berasal dari England. Bangsa Rumawi yang membawa permainan 

tersebut ke England mereka menamakannya "Harpascum", walaupun demikian 
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3000 tahun yang lampau orang China pun telah mengenal permainan yang disebut 

"Tsu Chu" (Tsu - menendang & Chu adalah bola) dlm waktu yang hampir 

bersamaan di Jepang juga ada permainan yang sama yang disebut "Kemari". 

Perkembangan sepakbola didunia yaitu pada tahun 1848 beberapa 

mahasiswa dari Universitas Cambridge pertama kalinya membuat peraturan dari 

permainan sepak bola tersebut. Dan pada tahun 1863 Footbaal Association (FA) 

di England didirikan dan pada tahun 1871 pertandingan sepakbola pertama yg 

diberi hadiah piala (beker). Di tahun 1885 mulai adanya pemain profi atau pemain 

bayaran, sedang persatuan sepak bola dunia Federation Internalionale de Footbal 

(FIFA) baru dibentuk pada tahun 1904. 

Perkembangan sepakbola Indonesia dimulai dari penjajahan belanda 

yang membawa permainan sepakbola ke Indonesia. Perkembangan sepakbola 

Indonesia sangat pesat. Dipenjuru kota sampai pelosok desa, sangat mudah 

menemukan orang yang bermain sepakbola, bahkan sepakbola tidak hanya 

dimainkan oleh laki-laki, tetapi wanita memainkan permainan itu. Dan seiring 

perkembangannya, sepakbola di Indonesia tidak hanya sebagai olahraga 

masyarakat, tetapi merupakan olahraga yang sangat diprioritaskan untuk 

berprestasi.  

   PS. Kertoharjo dalam penelitian ini adalah pemain sepak bola 

kelurahan Kertoharjo di kecamatan Pekalongan Selatan kota Pekalonganyang 

berada sekitar 7 km dari pusat kota. Meskipun jauh dari kota namun permainan 

sepakbola dikelurahan cukup mendapat perhatian dari masyarakat kota 

Pekalongan pada dekade delapan puluhan. 
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Persepakbolaan yang cukup maju PS. Kertoharjo pernah memenangkan 

kejuaraan ditingkat kecamatan maupun kota Pekalongan. Pesatuan sepakbola 

Kertoharjo pernah beberapa kali berganti nama karena perbedaan kepengurusan, 

mulai dari nama Elang Muda, Elang Jaya, Selojoyo hingga kini bernama PS. 

Kertoharjo. 

Era persatuan sepakbola  sekarang ini PS. Kertoharjo menjadi anggota 

persepakbolaan kota pekalongan yang mengikuti kompetisi pengcab PSSI kota 

Pekalongan. Kompetisi terakhir yang diikuti adalah tahun 2006 berperingkat 6 

dari 13 kontestan yang ada di kecamatan pekalongan selatan, sedangkan pada 

tahun 2005 PS. Kertoharjo menjadi juara 1 dalam kompetisi tersebut. Kesulitan 

dana dan masalah kepengurusan di PS. Kertoharjo kemudian vakum dan tidak 

mengikuti kompetisi. Pada tahun 2008 PS. Kertoharjo memulai kembali latihan 

namun belum mengikuti kompetisi, sekarang ini pemain PS. Kertoharjo cukup 

antusias untuk mengikuti kompetisi tahun depan.  

Olahraga sepakbola dewasa ini juga sangat digemari oleh masyarakat. Di 

klub-klub pola pembinaan disalurkan lewat kegiatan yang jadwalnya telah 

diprogramkan. Dalam permainan sepakbola terdapat bermacam-macam teknik-

teknik dasar, yang terdiri dari : a) Menendang bola, a) Menerima bola 

(menghentikan dan mengontrol bola), c) Menggiring bola, d) heading, e) 

Melempar bola, f) Gerak tipu dengan bola, g) Merampas atau merebut bola, h) 

Teknik-teknik khusus penjaga gawang. 
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Dari beberapa teknik dasar yang ada, heading adalah teknik dasar yang 

juga sering digunakan dalam permainan sepakbola, dikarenakan kemampuan 

heading dengan baik dan benar dapat dipergunakan untuk tujuan : Memberi 

operan kepada teman, heading kearah gawang lawan, untuk membuat gol 

kemenangan, membersih atau menyapu bola di daerah pertahanan sendiri 

langsung kedepan. Selain itu tujuan permainan sepakbola adalah pemain 

memasukkan bola sebanyak-banyaknya kegawang lawannya dan berusaha 

menjaga gawangnya sendiri, agar tidak kemasukan.  

Pada perkembanganya, permainan sepakbola sering memanfaatkan 

serangan lewat sayap baik kanan maupun kiri dan menggunakan umpan tarik 

kedaerah pinalti. Dan untuk memanfaatkan peluang dari umpan tarik tersebut 

salah satu dengan teknik heading teknik yang tepat didalam situasi yang begitu  

Untuk mendapatkan hasil heading yang baik atau berkualitas perlu untuk 

dipelajari dan dianalisa tentang gerak teknik heading yaitu mengenai sikap badan 

atau tubuh saat heading otot-otot mana sajakah yang berperan dalam heading. 

Karena heading yang baik memerlukan koordinasi gerak yang baik antara lengan, 

kaki, perut, bahu, leher dan kepala. mencermati pernyataan diatas dapat 

disimpulkan bahwa untuk melakukan teknik heading bola yang baik diperlukan 

koordinasi gerak otot-otot elastisitas persendian tubuh. Jadi penting diingat bahwa 

heading itu merupakan ketrampilan yang melibatkan seluruh gerakan tubuh.  

Pendekatan ilmiah dalam bidang olahraga terutama dalam bidang 

sepakbola teknik dasar heading adalah salah satu hal yang penting dalam 

permainan sepakbola. Oleh karena itu pemain harus dapat heading dengan 
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berbagai cara, sebab heading merupakan teknik dasar yang sering diunakan dalam 

permainan sepakbola. Teknik dasar itu harus dilatih dan terus dilatih untuk hasil 

heading yang baik. 

Heading perlu dipelajari dan perlu dilatih untuk menambah kemampuan 

atau skill. heading juga dipelajari di PS. Kertoharjo namun kadarnya masih sedikit 

sehingga perlu adanya penelitian di PS. Kertoharjo ini karena dari hasil 

pengamatan dilapangan bahwa pemain PS. Kertoharjo dalam heading bola 

dikategorikan cukup. 

Melihat profil PS. Kertoharjo penulis tertarik meneliti heading di PS. 

Kertoharjo tersebut karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan 

dalam melakukan heading di PS. Kertoharjo, selain itu adanya kedekaan penulis 

dengan pengurus disana juga karena banyaknya pemain muda yang perlu unuk 

diteliti. Dari uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai: 

“Sumbangan kelentukan togok kekuatan otot leher dan otot perut terhadap hasil 

heading pemain PS. Kertoharjo kota Pekalongan tahun 2009”.  

Adapun dasar lain pemilihan judul diatas sebagai berikut: 

1. Kemampuan Heading merupakan salah satu teknik dasar dalam 

    permain sepakbola. 

2. Berdasarkan pengalaman penulis dilapangan kemampuan heading dengan cara 

berdiri posisi kaki sejajar sering diajarkan oleh seorang pelatih dalam 

memberikan materi namun hasilnya kurang optimal, apakah ada pengaruh lain 

dari heading, itulah yang ingin dikaji peneliti.  
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1.2 Permasalahan 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar sumbangan kelentukan togok terhadap hasil heading kaki 

sejajar pemain PS. Kertoharjo kota Pekalongan tahun 2009? 

2. Seberapa besar sumbangan kekuatan otot leher terhadap hasil heading kaki 

sejajar pemain PS. Kertoharjo kota Pekalongan tahun 2009? 

3. Seberapa besar sumbangan kekuatan otot perut terhadap hasil heading kaki 

sejajar pemain PS. Kertoharjo kota Pekalongan tahun 2009? 

4. Seberapa  besar sumbangan kelentukan togok, kekuatan otot leher, dan 

kekuatan otot perut terhadap hasil heading kaki sejajar PS. Kertoharjo kota 

Pekalongan tahun 2009?. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan selalu mempunyai tujuan, agar 

memperoleh gambaran yang jelas serta bermanfaat bagi yang menggunakanya. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui besar sumbangan kekuatan otot leher terhadap hasil 

heading kaki sejajar pemain PS. Kertoharjo Kota Pekalongan tahun 2009. 

2. Untuk mengetahui besar sumbangan kekuatan otot perut terhadap hasil 

heading kaki sejajar pemain PS. Kertoharjo Kota Pekalongan tahun 2009. 

3. Untuk mengetahui besar sumbangan kelentukan togok terhadap hasil heading 

kaki sejajar pemain PS. Kertoharjo Kota Pekalongan tahun 2009. 
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4. Untuk mengetahui  besar sumbangan kelentukan togok kekuatan otot leher, 

dan kekuatan otot perut terhadap hasil heading kaki sejajar PS. Kertoharjo 

kota Pekalongan tahun 2009. 

1.4 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah adalah penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam judul 

pelelitian. Dalam penelitian ini agar tidak terjadi salah penafsiran istilah-istilah 

yang digunakan, maka perlu penegasan istilah-istilah yang meliputi : 

1.4.1 Sumbangan  

Sumbangan adalah pemberian sebagai bantuan/sokongan (KBBI 

2003:1101). Sumbangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberian 

atau sokongan dari kelentukan togok kekuatan otot leher dan kekutan otot perut 

terhadap hasil heading dalam permainan sepakbola pada klub sepakbola PS. 

Kertoharjo kota Pekalongan tahun 2009. 

1.4.2  Kelentukan Togok 

Kelentukan/daya lentur (flexibility) adalah evektivitas seseorang dalam 

penyesuaian diri untuk segala aktivitas dengan penguluran tubuh yang luas 

(Sajoto,1995:9). Jadi kelentukan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan 

dalam ruang gerak sendi.  

Kelentukan togok dalam penelitian ini adalah kemampuan untuk 

melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi terutama sendi-sendi dalam kolumna 

vertebralis, dimana sangat berguna dalam heading permainan sepakbola. 



8 

 

1.4.3 Kekuatan Otot Leher  

Kekuatan adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuan 

dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja (Sajoto 

1995:8). Kekuatan otot leher merupakan kemampuan otot leher untuk 

membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan untuk berkontraksi. 

1.4.4 Kekuatan Otot Perut 

Strength atau kekuatan adalah kemampuan otot untuk membangkitkan 

tegangan terhadap suatu tahanan (Harsono,1988:176). Otot perut terdiri atas M 

abdominis internal (dinding peru), M. obliqus eksternus abdominis, M obliqus 

internus abdominis dan M transverses abdominis.  

Kekuatan otot perut adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan 

perut untuk berkontraksi, jadi yang dimaksud kekuatan otot perut dalam 

penelitian ini adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan otot perut 

untuk membantu melalukan heading yang keras.  

1.4.5 Hasil Heading Kaki Sejajar 

Hasil berarti suatu yang diadakan (dibuat, dijadikan) oleh usaha (KBBI 

2003:392). Heading/menyundul bola pada hakikatnya memainkan bola dengan 

kepala (Sucipto.dkk,2000:32). Dalam penelitian ini yang dimaksud hasil 

heading kaki sejajar adalah jarak yang ditempuh bola dalam keadaan 

melambung diukur dari titik awal menyundul sampai bola jatuh yang pertama 

diatas tanah dengan posisi kaki sejajar.  
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1.4.6 PS. Kertoharjo 

PS Kertoharjo merupakan klub sepak anggota pengcab PSSI kota 

Pekalongan, berdiri di kelurahan Kertoharjo Pekalongan Selatan di era tahun 

delapan puluhan. Persatuan Sepakbola Kertoharjo merupakan klub sepak bola 

yang telah berganti nama berkali-kali dari tahun-ketahun, karena perbedaan 

kepangurusan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapai memberikan manfaat bagi pelatih PS. 

Kertoharjo untuk adanya evaluasi terhadap latihan heading kaki sejajar yang baik. 

Bagi pemain bila latihan perlu memperhatikan otot-otot yang berperan dalam 

menunjang menyundulan bola. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

sedikit ilmu teknik-teknik bermain bola yang baik pada pelatih dan 

memperhatikan pula kaitan antara otot-otot yang bekerja dalam salah satu teknik 

dasar tersebut. 

Peneliti juga mengharapkan dapat beguna bagi para mahasiswa untuk 

mengembangkan penelitian ini agar lebih sempurna. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Hakekat Heading 

Heading pada hakekatnya memainkan bola menggunakan kepala. Tujuan 

heading dalam permainan sepakbola adalah untuk mengumpan, mencetak gol, dan 

untuk mematahkan serangan lawan atau membuang bola. Ditinjau dari posisi 

tubuhnya, heading dapat dilakukan sambil berdiri, melompat, dan sambil 

meloncat.  

Tehnik dasar heading dalam permainan sepabola merupakan salah satu 

tehnik dasar yang penting dalam bermain sepakbola, oleh karena itu harus 

dikuasai oleh setiap pemain. Kemampuan heading secara terarah akan bertambah 

penting artinya apabila lawan bermain dengan sistem bertahan, sehingga ruang 

gerak hanya ada lewat kepala. Banyak gol tercipta secara langsung atau tidak 

langsung tercipta dari duel diudara. Pemain yang ahli dalam heading sangat dicari 

kesebelasan-kesebelasan didunia, karena tidak banyak pemain yang mampu 

heading secara terarah pada saat dijaga ketat oleh pemain lawan. Situasi 

pertandingan yang demikian menghendaki bentuk latihan yang realistis, dimana 

pemain belajar melonjak (melompat) dengan tolakan pada kaki kiri dan kaki 

kanan bahkan juga dengan kedua kaki atau sambil berdiri posisi tegak. 

Banyak gol tercipta dalam permainan sepakbola dari hasil headingkepala 

(Sucipto dkk, 2000:32). Dalam pelaksanaannya heading bola dilakukan dengan 



11 

 

tiga cara, yaitu: 1) heading bola sambil berdiri, 2) heading bola sambil meloncat, 

3) dan heading bola sambil melayang.  

Heading harus dilakukan dengan kening, pandangan mata harus 

ditujukan kebola, harus membiarkan diri melempar pandangan mata kebola. 

Heading bola dilakukan dengan cara mengayunkan punggung. Punggung 

diayunkan kebelakang, kemudian diayunkan dengan kuat kedepan supaya kepala 

dapat menghantam bola dengan keras (Chusaeri, 1976:17). Ditinjau dari posisi 

tubuhnya heading bola dapat dilakukan sambil berdiri, melompat dan meloncat, 

(Sucipto. dkk, 2000:32). 

Heading bola sambil berdiri dilakukan manakala datangnya bola 

maksimal setinggi kepala. Sukatamsi menjelaskan beberapa hal teknik dasar 

heading bola yaitu: 1) lari menjemput datangnya bola dengan pandangan mata 

terarah ke bola. 2) otot leher dikuatkan/dikencangkan, untuk heading bola 

gunakan perkenaan dahi, 3) badan digerakan atau ditarik kebelakang melengkung 

pada daerah pinggang kemudian dengan menggerakan seluruh tubuh yang terdiri 

dari daya ledak otot perut, dorongan panggul dan kaki (lutut bengkok lalu 

diluruskan) badan diayunkan atau dihentakan kedepan sehingga dahi tepat 

mengenai bola (Sukatamsi, 1984:171).  

Analisis heading sambil berdiri adalah sebagai berikut: 1) posisi badan 

tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu atau salah satu kaki maju kedepan dan 

menghadap kesasaran, 2) kedua kaki sedikit ditekuk, 3) lentingkan badan 

kebelakang, pandangan mata diarahkan ke datangnya bola, dan dagu merapat 
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dengan leher, 4) dengan gerakan bersamaan otot-otot perut , dorongan panggul, 

dan kedua lutut diluruskan, badan dilecutkan kedepan sehingga dahi mengenai 

bola, 5) seluruh berat badan di di ikut sertakan kedepan, sehingga berat badan 

didepan menghadap kesasaran, 6) salah satu kaki maju kedepan sebagai gerak 

lanjutan, 7) kedua lengan menjaga keseimbangan. (Sucipto dkk,2000 :32) 

Sebelum melakukan heading, badan harus siap dalam keadaan yang 

dapat mendukung pelaksanaan heading. Posisi badan tegak, kedua kaki dibuka 

selebar bahu atau salah satu kaki maju kedepan (Sucipto. dkk, 2000:32) Posisi 

kedua kaki juga akan berpengaruh terhadap jauhnya heading, apakah kedua kaki 

sejajar selebar bahu atau salah satu kaki maju kedepan. Walaupun tergantung pada 

kenyamanan pemain tersebut untuk melakukan persiapan heading.  

Heading dengan kelentukan togok sebagai upaya persiapan pelaksanan 

heading dimana kelentukan akan memberikan sudut gerakan badan dalam ayunan. 

Kedua aspek tersebut merupakan satu kesatuan gerak yang penting dalam 

menunjang pelaksanan heading sehingga menghasilkan unjuk kerja yang optimal. 

Oleh karena itu heading perlu adanya kesinambungan antara kerja otot dan teknik.  

Heading bola dengan berdiri sebagai upaya persiapan sebelum 

melakukan headingada dua cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan kedua kaki 

sejajar dibuka selebar bahu (gambar 2.1). Hal ini berhubungan dengan 

kenyamanan dan mungkin akan berpengaruh terhadap kekuatan atau jauhnya 

sundulan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1. 
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Gambar 2.1. Heading Bola Posisi Berdiri Kaki Sejajar 

Sumber : (Sukatamsi,1984:182) 
 

Adapun fungsi dan tujuan heading bola antara lain:1) untuk member 

umpan kepada teman, 2) untuk membuat gol, 3) untuk menghentikan bola (hanya 

kalau sangat perlu). (Djawad, 1981:23). Berorientasi pada pelaksanaan heading 

bola yang dilakukan dengan posisi berdiri tersebut diatas, kelentukan togok, 

kekuatan otot leher dan kekuatan otot perut sangat penting sebagai upaya 

persiapan pelaksanaan.  

Selain itu heading tidak lepas dari 10 komponen kondisi fisik diantaranya 

adalah kelentukan (flexibility) dan kekuatan (strength).  

2.1.2 Kondisi Fisik 

Olahraga yang bertujuan pencapaian prestasi yang baik memerlukan 

pelatihan yang terprogram dengan baik dan berkesinambungan. Setiap cabang 

olahraga memerlukan status kondisi fisik yang bervariasi perbedaanya satu sama 

lainya. 
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Pencapaian prestasi yang optimal, harus didasari dengan aspek-aspek fisik, 

teknik, strategi dan kematangan mental yang merupakan kesatuan yang tidak bisa 

dipisahkan. Untuk menentukan status kondisi fisik dasar setiap atlet terutama 

pemain sepakbola berbeda-beda sehingga diperlukan tes awal kebugaran dan 

kekuatan maksimal.  

Beberapa komponen fisik yang perlu ditingkatkan dalam latihan adalah 

daya tahan kardiovaskuler, daya tahan kekuatan, kekuatan otot, kelentukan, 

kecepatan, stamina, kelincahan, dan power (Harsono,1988:100). Kondisi fisik 

adalah suatu kesatuan utuh dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan 

begitu saja, baik peningkatan maupun pemeliharaannya (Sajoto,1995:8). Artinya 

bahwa didalam usaha peningkatan kondisi fisik maka seluruh komponen tersebut 

harus dikembangkan, walaupun disana sini dilakukan dengan sistem prioritas 

sesuai keadaan atau status tiap komponen dan untuk keperluan apa keadaan atau 

status yang dibutuhkan tersebut.  

Dari dasar diatas maka heading menurut pelasanaanya dapat 

diidentifikasikan ada tiga komponen kondisi fisik yang paling berperan yaitu 

kelentukan togok, kekuatan otot leher dan kekuatan otot perut. 

2.1.3 Kelentukan Togok 

Kelentukan adalah efektivitas seseorang dalam menyesuaikan diri untuk 

segala aktivitas dengan penguluran tubuh yang luas (Sajoto, 1995:9) Kelentukan 

dipengaruhi oleh elastisitas otot-otot serta dinyatakan dalam satuan derajat (°). 

Harsono (1988:163) menyatakan bahwa lentuk tidaknya seseorang ditentukan luas 
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atau sempitnya ruang gerak sendi-sendinya. Jadi kelentukan adalah kemampuan 

melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi. Kecuali oleh ruang gerak sendi, 

kelentukan juga ditentukan elastisitas tidaknya otot-otot, tendon, dan ligamen.  

Togok/tulang belakang (Kolumna Vertebralis) terdiri dari empat bagian 

Vertebra servikalis, vertebra torakalis, vertebra lumbalis dan vertebra sakralis 

yang berfungsi sebagai penopang badan yang kokoh danmemberi fleksibilitas 

memungkinkan membengkok tanpa patah (Syaifuddin,1997:22). Untuk lebih 

jelasnya bagian togok dapat diperhatikan pada gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 : Kolumna Vertebralis (Togok) 

Sumber : (Syarifuddin, 1997:22) 

Kelentukan sangat berguna untuk mencegah terjadinya cidera. Dengan 

dimilikinya kelentukan oleh seseorang akan dapat: 1) mengurangi kemungkinan 

terjadinya cidera otot dan sendi, 2) membantu dalam mengembangkan kecepatan, 

koordinasi dan kelincahan, 3) membantu memperkembang prestasi, 4) menghemat 
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pengeluaran tenaga (efisien) pada waktu melakukan gerakan-gerakan, dan 5) 

membantu memperbaiki sikap tubuh (Harsono,1988:163).  

2.1.4. Kekuatan Otot Leher 

Strength atau kekuatan adalah kemampuan otot untuk membangkitkan 

tegangan terhadap suatu tahanan (Harsono,1988:176). Kekuatan adalah komponen 

kondisi fisik seseorang tentang kemampuan dalam mempergunakan otot untuk 

menerima beban sewaktu bekerja (Sajoto 1995:8).  

Otot mempunyai pengertian suatu organ/alat yang memungkinkan tubuh 

dapat bergerak (Syaifuddin,1997:35). Untuk lebih jelasnya bagian-bagian otot 

leher dapat diperhatikan pada gambar 2.5 dibawah ini : 

 

Gambar 2.5. Otot Leher 

Sumber :(www medical-look.com) 
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Sedangkan otot leher yang baik dirancang khusus untuk memungkinkan 

gerakan leher atau struktural untuk memberikan dukungan bagi kepala. Gerakan 

kepala bergantung pada fleksibilitas dan kekuatan otot leher. Komponen lain 

secara struktural memerlukan kerjasama dari otot leher dan otot utama yang 

terlibat dalam manipulasi leher. Otot leher bertanggung jawab atas rotations 

kepala, lipatan kepala dari satu sisi yang lain, atau ekstensi kepala. 

Kekuatan otot leher merupakan kemampuan seseorang dalam 

menggunakan otot leher untuk berkontraksi. Otot leher terdiri atas tiga bagian 

yaitu Muskulus platisma, M Sternokleidomastoid dan M. Longisimus Kapitis. 

2.1.5  Kekuatan Otot Perut 

Kekuatan atau srenght menurut Harsono (1988:176), adalah Kemampuan 

otot untuk membangkitkan tegangan terhadap sesuatu tahanan. Sedangkan 

kekuatan menurut Sajoto (1995:8) mengatakan kekuatan (strength) adalah 

komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuan dalam menggunakan otot 

untuk menerima beban sewaktu bekerja. Otot perut merupakan otot-otot batang 

badan (Raven, 1981:12). Lebih lanjut Raven mengatakan bahwa otot perut 

merupakan otot-otot penegak badan selain otot punggung.  

Sebagai otot penegak badan, otot perut dan otot punggung memiliki arti 

penting dalam sikap dan gerak-gerik tulang belakang. Dinding depan perut 

dibentuk oleh otot-otot lurus perut yang terletak di sebelah kanan dan disebelah 

kiri garis tengah badan. Di sisinya terdapat otot-otot lebar perut yang dapat pula 

dibagi atas serong luar perut, otot serong dalam perut, dan otot lintang perut. Otot-

otot tersebut terentang diantara gelang panggul dan rangka dada, merupakan 
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sebuah penutup yang dapat merubah volume rongga perut (Raven, 1981:12). 

Untuk lebih jelasnya mengenai bagian-bagian otot perut dapat diperhatikan pada 

gambar 2.6. 

 

Gambar  2.6. Susunan Otot Perut 

Sumber : (Syaifuddin,1997:41) 

Mencermati keberadaan otot perut yang terentang antara gelang panggul 

dan rongga dada, jika dikaji secara seksama otot memiliki peran yang sangat 

penting dalam pelaksanaan gerak anggota gerak atas seperti togok. Hal ini secara 

logika dapat dimengerti karena anggota gerak atas dalam melakukan gerakan 

terutama sekali dalam pelaksanaan heading bola memerlukan lecutan tungkai 

yang didukung oleh persendian pada panggul. Dengan demikian karena gerakan 
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panggul memerlukan dukungan dan kinerja otot perut, maka dimungkinkan 

dengan memiliki kekuatan otot perut yang baik akan memungkinkan ayunan 

gerak yang kuat pada togok.  

Kekuatan otot perut adalah kemampuan otot perut untuk melakukan 

aktivitas gerak atau mendukung gerakan. Dengan kekuatan yang dimiliki otot 

perut diharapkan dapat melakukan aktivitas gerak yang bertumpu pada perut atau 

mendukung gerakan yang lain. 

2.1.6 Kerangka Berpikir 

2.1.6.1 Sumbangan Kelentukan Togok terhadap Kemampuan Heading Bola 

Posisi Berdiri Kaki Sejajar. 

Kelentukan atau daya lentur adalah efektifitas seseorang dalam 

menyesuaikan diri dalam segala aktifitas dengan penguluran tubuh yang luas 

(Sajoto, 1995:17). Berdasarkan pengertian diatas kelentukan togok adalah 

kemampuan togok melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi. Pada gerakan 

heading bola posisi berdiri kaki sejajar kelentukan togok akan menentukan 

seberapa besar sudut yang dihasilkan mulai dari menggerakan badan kebelakang 

dan mengayunkan badan kedepan.  

Dari orientasi diatas jelas bahwa dengan mempunyai kelentukan togok 

yang elastis (semakin besar daya elastisitas) maka akan semakin jauh ayunan yang 

dilakukan oleh tubuh sehingga dorongan togok akan semakin kuat dalam 

melakukan headingbola. Semakin besar sudut yang dihasilkan semakin besar pula 
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dorongan panggul yang dihasilkan dan semakin besar pula kekuatan headingyang 

dihasilkan.  

2.1.6.2 Sumbangan Kekuatan Otot Leher terhadap Kemampuan Heading Bola 

Posisi Berdiri Sejajar   

Kekuatan adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuan 

dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja (Sajoto 

1995:8). Sedangkan menurut Harsono (1988:176) Strength atau kekuatan adalah 

kemampuan otot untuk membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan.  

Otot leher yang kuat akan mempunyai pengaruh besar terhadap hasil 

jauhnya heading bola seseorang. Dibutuhkan otot leher yang kuat untuk 

memberikan dorongan yang lebih keras. Menurut Sukatamsi (1984:171) Otot-otot 

leher dikuatkan untuk heading bola... Salah satu komponen heading bola adalah 

leher, semakin besar kekuatan otot leher maka semakin besar pula kekuatan 

heading bola yang diberikan. 

2.1.6.3 Sumbangan Kekuatan Otot Perut terhadap Kemampuan Heading Bola 

Posisi Berdiri Kaki Sejajar. 

Kekuatan otot perut yang dihasilkan oleh otot-otot yang terdapat pada 

bagian perut akan bekerja untuk mendukung gerakan pada waktu heading bola 

dengan berdiri. Sesuai dengan tehnik dasar heading bola dengan berdiri atau sikap 

berhenti ditempat yang dikemukakan oleh Sukamtasi (1984:175), yaitu: 1)  badan 

menghadap kearah datangnya bola, kedua kaki berdiri kangkang kemuka atau 

belakang kedua lutut ditekuk sedikit. 2) badan ditarik kebelakang, sikap badan 
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condong kebelakang otot leher dikuatkan hingga dagu merapat pada leher mata 

tertuju ke arah datangnya bola, 3) dengan kekuatan otot perut, dan dorongan 

panggul serta kedua lutut diluruskan badan digerakkan kedepan sehingga dahi 

tepat mengenai bola, 4) seluruh berat badan diikut sertakan badan condong 

kedepan diteruskan dengan gerakan lanjutan kearah sasaran.  

Berdasarkan tehnik dasar heading bola diatas kekuatan otot-otot perut 

dibutuhkan dalam heading bola. Semakin besar kekuatan otot perut semakin besar 

pula kekutan yang diberikan terhadap dorongan unuk heading bola. 

2.1.6.4 Sumbangan Kelentukan Otot Togok, Kekuatan Otot Leher dan 

Kekuatan Otot Perut terhadap Kemampuan Heading Bola Posisi Berdiri Kaki 

Sejajar.  

Dalam pelaksananan heading bola sangat membutuhkan koordinasi yang 

baik antara gerakan, waktu yang tepat melakukan gerakan headingdan 

kemantapan bola. (Luxbacher, 1997:87). Dengan penguasaan gerak tehnik yang 

baik seseorang pemain sepakbola akan lebih optimal dalam melakukan gerakan 

heading tersebut. Akan tetapi kondisi fisik seseorng sangat mempengaruhi hasil 

headingyang dilakukan dengan baik. Tehnik yang hebat tidak akan banyak berarti 

apa-apa tanpa didukung stamina yang prima. (Scheunemann 2005:26).  

Dengan melihat kerangka berfikir ketiganya sehingga heading bola 

merupakan gabungan dari beberapa unsur temasuk didalamnya kelentukan togok, 

kekuatan otot leher, kekuatan otot perut. Semakin besar sumbangan masing-

masing yaitu semakin besar kelentukan togok, semakin besar kekutan otot leher 
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dan semakin besar kekuatan otot perut semakin besar pula hasil headingyang 

diberikan.  

2.2 Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan yag masih lemah kebenaranya dan masih 

perlu dibuktikan kenyataanya (Sutrisno Hadi, 2000 : 210). Sedangkan menurut 

Suharsimi Arikunto (1997 : 64) hipotesis merupakan jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul. 

Berdasar kajian teori diatas maka dapat dibuat rumusan hipotesis yang 

disusun sebagai berikut :  

1). Ada sumbangan kekuatan otot leher terhadap hasil heading kaki sejajar pemain 

PS. Kertoharjo kota Pekalongan tahun 2009. 

2). Ada sumbangan kekuatan otot perut terhadap hasil heading kaki sejajar 

pemain PS. Kertoharjo kota Pekalongan tahun 2009. 

3). Ada sumbangan kelentukan togok terhadap hasil heading kaki sejajar pemain 

PS. Kertoharjo kota Pekalongan tahun 2009. 

4). Ada sumbangan yang signifikan antara kelentukan togok kekuatan otot leher, 

dan kekuatan otot perut terhadap hasil heading kaki sejajar pemain PS. 

Kertoharjo kota Pekalongan tahun 2009. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metodologi penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002:136). Penggunaan 

metodologi penelitian yang tepat akan memperoleh hasil yang dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah sesuai dengan aturan yang berlaku. 

prosedur yang dibahas dalam penelitian ini meliputi : 

3.1  Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Suharsimi Arikunto, 

2002:108). Seluruh penduduk yang di maksudkan untuk di selidiki disebut 

populasi atau universum. Populasi di batasi sebagai jumlah penduduk atau 

individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama (Sutrisno Hadi, 

2004:182).  

Berdasarkan pengertian diatas populasi harus mempunyai karakteristik 

tertentu maksudnya adalah : 

3.1.1 Dalam penelitian ini adalah semua pemain PS. Kertoharjo yang berjumlah 

32 pemain. 

3.1.2 Pemain sepakbola kertoharjo berjenis kelamin laki-laki. 

3.1.3 Usia rata-rata pemain PS. Kertoharjo antara 13-20 tahun 

3.1.4 Pemain sepak bola PS. Kertoharjo telah mendapatkan pengetahuan 

menyundul bola walupun dalam dosis rendah.  

3.1.5 Pemain PS. Kertoharjo berlatih 3 kali seminggu 
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3.2      Sampel                                           

Sampel adalah sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari jumlah 

populasi (Sutrisno Hadi, 2004:182). Maksud sampel dalam penelitian ini adalah                             

sebagian individu yang mempunyai sifat sama untuk di selidiki dan dapat 

mewakili populasi. Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan total 

sampling, artinya semua pemain PS. Kertoharjo yang berjumlah 32 pemain.  

Alasan pengambilan sampel dengan jumlah keseluruhan pemain adalah 

adanya ketentuan apabila subyeknya lebih dari 100 sampel diambil antara 10% - 

15%  atau 20% - 25%  atau lebih. Apabila subyeknya kurang dari 100 maka 

sampelnya diambil dari sejumlah populasi tersebut (Suharsimi Arikunto, 

2002:112). 

3.3  Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002:96). Dalam penelitian ini 

variabel yang dimaksud adalah variabel bebas terdiri dari : Kelentukan Togok, 

Kekuatan Otot Leher dan Kekuatan Otot Perut sedangkan variabel terikat yaitu 

hasil heading kaki sejajar. 

3.4  Rancangan Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah non eksperimen, dengan metode penelitian 

adalah survei tes dan desain yang digunakan adalah one shot case study yaitu 

suatu medel pendekatan yang menggunakan satu kali pengumpulan data pada 

“suatu saat” (Suharsimi Arikunto, 2002 : 77), one shot artinya satu kali tembak , 
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mengumpulkan data terhadap satu kelompok pada satu waktu. Adapun desain 

penelitiannya seperti gambar 3.1 di bawah ini :  

X    X1X2X3-Y 

 

   X1-Y    O 

   X2-Y 

 

   X3-Y           

 

 

       Gambar 3.1. Desain penelitian (Suharsimi arikunto, 2002:77) 

3.5  Metode Pengumpulan Data 

Data adalah hasil pencatatan peneliti baik yang berupa fakta maupun 

angka (Suharsimi Arikunto 2002 : 96), oleh karena itu metode pengumpulan data 

secermat mungkin.  

Metode pengumpulan data dalam penelitian merupakan faktor penting 

karena berhubungan langsung dengan data yang digunakan dalam penelitian. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

tes. Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan 

untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan, intelejensi kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau sekelompok (Suharsimi Arikunto 2002 : 127).  

Pelaksanaan penelitian dengan metode survai tes, teknik tes dan 

pengukuran. Pengambilan data dilakukan dengan mengukur kelentukan togok, 

Kelentukan 
Togok 

X1 

Kekuatan otot 
Leher 

X2 

Kekuatan otot 
Perut 

X3 

Hasil hasil 
Heading kaki 

sejajar 
Y 
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kekuatan otot leher dan kekuatan otot perut dan tes heading dalam sikap berdiri 

posisi kaki sejajar. 

3.6  Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini data penelitian akan dikumpulkan dengan melalui 

empat tahapan pengukuran atau kegiatan, meliputi sebagai berikut; tes kelentukan 

togok, tes kekuatan otot leher, tes kekuatan otot perut dan tes kemampuan 

menyundul bola. Pelaksanaan dilakukan pada : 

Tanggal : 16 Maret 2009 

Tempat  : Lapangan Sepakbola Kertoharjo Pekalongan  

3.7  Instrumen Penelitian 

Insrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah 

(Suharsimi arikunto,2002:136). Dalam penelitian ini instrumen penelitiannya 

yaitu:   

3.7.1 Tes Kelentukan Togok 

Tes kelentukan Togok Goneometry digunakan untuk mengukur 

kelentukan. Pelaksanaan : 

Tes kelentukan togok menggunakan geneometer ini memiliki prosedur 

pelaksanaanya sebagai berikut : 

1. Pertama-tama testee berdiri tegak dengan kaki selebar bahu dan pandangan 

lurus kedepan. 



27 

 

2. Selanjutnya testee menggerakan tubuh bagian atas (togok ke atas) ke arah 

belakang sejauh mungkin dengan posisi lengan bahu tetap tegak untuk 

mendapatkan besaran pengukuran dalam satuan derajat (º). 

3. Pelaksanan pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali, dan hasiln terbaik 

digunakan seebagai hasil pengukuran. 

4. Nilai yang diperoleh adalah besaran sudut dalam satuan derajat. 

 

Gambar 3.2. Tes Kelentukan Togok (geneometer) 

3.7.2 Tes Kekuatan Otot Leher 

Mengukur  kekuatan otot leher dengan menggunakan alat neck flexor. 

pelaksanaanya : 

1. Testee duduk dibangku, gerakan awalya testee curl flex  yaitu kepala kedepan 

sampai dagu menuentuh dada. 

2. Rendahkan atau rentangkan kepala perlahan-lahan kebelakang sampai paha 

posisi terlentang. 
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Beban yang dipakai adalah 2.5 kg dengan menggunakan beban modifikasi (pasir) 

sesuai dengan rata-rata kekuatan maksimal pemain PS. Kertoharjo. 

 

Gambar 3.3. Tes Kekuatan Otot Leher (Neck Fleksor) 

Sumber : (Sajoto, 1995:64) 

3.7.3 Tes Baring Duduk 30 detik (Sit-Up) 

Tes sit-up bertujuan untuk mengukur kekuatan otot perut  

Pelaksanaan: 

1. Testee berbaring terlantang diatas lantai/rumput. Kedua lutut ditekuk kira-

kira 90 derajat. Kedua tangan dilipat dan diletakkan dibelakang kepala, dengan 

jari tangan saling berkaitan (gambar 3.4) dan kedua tangan menyentuh lantai. 

Salah seorang testee membantu memegang dan menekan kedua pergelangan 

kaki, agar kaki testee tidak terangkat.  

2. Pada aba-aba “ya” testee bergerak membuat sikat duduk, sehingga kedua 

sikunya menyentuh paha, kemudian kembali bersikap semula. Lakukan 
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gerakan ini berulang-ulang cepat tanpa istirahat dengan waktu 30 detik. Gerakan 

itu gagal bilamana: 1. Kedua lengan lepas sehingga jari-jari tidak terjalin. 2. 

Kedua tungkai ditekuk dengan sudut lebih dari 90 derajat. 3. Kedua siku tidak 

menyentuh palia. Untuk lebih jelas mengenai pelaksanaan tes baring duduk dapat 

dilihat pada gambar 3.4 berikut ini : 

 

Gambar 3.4. Posisi tangan dibelakang kepala pada saat tes baring duduk 

Sumber: Nur Hasan (2001:142) 

 

Gambar 3.5.Tes Baring Duduk (Sit-Up) 

Sumber: Nur Hasan (2001:142) 
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3.7.4 Tes Kemampuan Menyundul Bola Posisi Berdiri Kaki Sejajar. 

Tujuan tes ini adalah untuk mengukur jauhnya heading kaki sejajar 

menggunakan peralatan : bola, meteran, cone, Pelaksanaanya : 

1 Mula-mula testee dalam posisi persiapan, berdiri kedua kaki sejajar dan dibuka 

selebar bahu, mata tertuju kearah sasaran. 

2  Setelah teste melakukan persiapan atau posisi awal kemudian setelah aba-aba, 

testee segera melakukan headingdengan gerakan menarik badan kebelakang 

terlebih dahulu dan sekuat dan secepat mungkin mengayunkan badan kedepan 

sehingga kepala menghantam bola tepat pada dahi dengan sekuat mungkin dan 

diikuti gerakan lanjutan, tetapi tidak boleh melewati batas, setiap tester diberi 

kesempatan sebanyak tiga kali dan hasil terjauh yang di pakai.  

3 Nilai adalah jauhnya heading atau jarak batas melakukan heading dengan 

jauhnya bola menyentuh tanah setelah disundul oleh testee, dan diukur dengan 

satuan meter jarak yang terjauh yang dipakai. 

 

Gambar 3.6 . Tes Heading 
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3.8  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penelitian 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penelitaian ini adalah: 

3.8.1 Faktor Kesungguhan 

Faktor kesungguhan dalam pelaksanaan penelitian dari masing-masing 

sampel tidak sama, untuk itu penulis dalam pelaksanaan tes selalu mengawasi dan 

mengontrol setiap aktivitas yang dilakukan dengan melibatkan tim peneliti untuk 

mengarahkan kegiatan sampel pada tujuan yang akan dicapai.  

3.8.2 Faktor Penggunaan Alat 

Dalam pelitian ini penulis menggunakan alat-alat yang telah disediakan, 

dengan harapan dapat memperlancar jalannya penelitian. Sebelum dilakukan tes, 

terlebih dahulu sampel diberikan informasi dan contoh penggunaan alat-alat 

tersebut sehingga didalam pelaksanaan penelitian tidak terdapat kesalahan. 

3.8.3 Faktor Pemberian Materi 

Pemberian materi dalam pelaksanaan tes mempunyai peran yang besar 

dalam pencapaian hasil yang optimal. Usaha yang ditempuh agar penyampaian 

materi tes dapat diterima seluruh sampel dengan jelas, sebelum pelaksanaan tes, 

secara klasikal diberikan petunjuk penggunaan alat tes dan contoh yang benar 

penggunaan masing-masing alat tes tersebut. 

3.8.4 Faktor Kemampuan Sampel 

Masing-masing sampel memiliki kemampuan dasar yang berbeda, baik 

dalam penerimaan materi secara lisan maupun kemampuan dalam penggunaan 

alat tes. Untuk itu penulis selain memberikan informasi secara klasikal maupun 

individu juga memberikan koreksi agar tes yang digunakan benar-benar baik.  
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3.9 Analisis Data 

Pelaksanaan analisis data penelitian, setelah data diperoleh dari hasil 

pengukuran selanjutnya analisis dengan teknik regresi ganda. Namun sebelum 

melakukan uji analisis terlebih dahulu dilakukan sejumlah uji persyaratan untuk 

mengetahui kelayakan data. Adapun uji persyaratan tersebut meliputi:  

3.9.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya data 

yang akan dianalisis. Adapun uji normalitas menggunakan chi kuadrat (χ2) 

sebagai berikut : 

3.9.2 Uji Homogenitas Varians 

Uji homogenitas varians digunakan untuk mengetahui seragam tidaknya 

variasi sampel-sampel yang diambil dari populasi yang sama dalam penelitian. Uji 

homogenitas varians dihitung dengan menggunakan uji Barlett. Langkah-langkah 

uji Barlett.  

Uji barlett ini untuk dilakukan dengan mencari variasi dari masing-masing 

golongan dan mencari variasi gabungan. Selain itu juga mencari harga B dan 

mencari harga chi kuadrat. Harga χ2 hitung dikonsultasikan dengan harga χ2 tabel 

dengan dk = k-1, dimana k = banyaknya golongan atau variabel pada taraf 

signifikan 5%. Jika  harga χ2 hitung ≤X 2
 tabel berarti distribusi data homogen, 

sebaliknya jika harga χ2 hitung ≥ χ2 tabel distribusi data tidak homogen. Sehingga 

perlu adanya penjelasan lain mengenai ketidak homogen data. 
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3.9.3 Uji Linearitas Garis Regresi 

Uji linearitas dimaksud untuk menguji apakah data yang diperoleh linear 

atau tidak. Jika data linear dapat diajukan dengan uji parametric dengan teknik 

regresi linear namun jika data tidak linear digunakan uji regresi non linear.  

Jika F2 < Ftabel pada dk pembilang (k-2) dan dk penyebut (n-k) dengan 

taraf signifikansi 5% maka persamaan regresi tersebut dinyatakan linier. 

3.9.4 Analisis Regresi Linier Sedernaha 

3.9.4.1 Menentukan persamaan regresi Y atas X adalah : 

Y = a + Bx 

Rumus koefisien a dan b adalah : 

a = 
∑ ∑
∑ ∑∑∑

−
−

22

2
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b= 
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−
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XXN
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3.9.4.2. Uji keberatian persamaan regresi 

Untuk menguji keberartian persamaan regresi digunakan analisis varians. 

Jika Fhitung > Ftabel pada dk pembilang 1 dan dk penyebut (n-2) dengan taraf 

signifikansi 5% maka persamaan regresi tersebut dinyatakan signifikan. 

3.9.4.3 Menentukan koefisien korelasi 

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat, jadi dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui sumbangan antara kelentukan togok, kekuatan otot leher dan kekutan 

otot perut  terhadap menyundul bola (Y), dan rumus yang digunakan adalah : 
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r xy =
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   (Sudjana,1996:369) 

3.9.4.4 Menentukan koefisien determinasi 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh atau kontribusi antar variabel 

terhadap hasil menyundul bola (Y) digunakan rumus sebagai berikut : 

r 2 =
∑ ∑

∑ ∑ ∑
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−
22 )(

)})((){(
YYn

YXXYnb
  (Sudjana, 1996 : 371) 

3.9.5 Analisis Regresi Ganda 

3.9.5.1 Mencari Persamaan Regresi 

Untuk mencari persamaan regresi ganda digunakan rumus (Sudjana, 

1996:122) : 

Y = bo + b1 X1 + b2 X2 

Dimana: 

b1=
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b 0  = Y 11 Xb− 22 Xb−  

3.9.5.2 Mencari korelasi korelasi ganda 

R )2,1(y =
∑

∑ ∑+
2

2211

y
yxayxa

   (Sudjana, 1996:94) 

Keterangan : 

Ry (1,2) = koefisien korelasi antara Y dengan X1 dan X2 
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a1 = koefisien prediktor X1 

a2 = koefisien prediktor X2 

3.9.5.3 Menguji keberartian persamaan regresi dan korelasi ganda 

Untuk menguji keberartian persamaan regresi ganda digunakan rumus : 

F =
KT
KT

res

reg   (Sudjana, 1996:93)  

Persamaan regresi tersebut signifikan apabila F hitung > F tabel, dengan dk 

pembilang = k dan dk penyebut = N – k –1. 

3.9.5.4 Menentukan sumbangan relatif (SR) 

Sumbangan relatif digunakan untuk mengetahui perbandingan antara 

variabel bebas (prediktor) terhadap prediksi, yaitu perbandingan antara variabel x

1 , variable x 2 dengan variabel x 3 . Untuk menghitung sumbangan (kontribusi) 

relatif masing-masing prediktor menggunakan perhitungan dengan rumus: 

Predictor X1=  SR% = 
JKreg

yxa ∑ 11  

Predictor X 2 =  SR% = 
JKreg

yxa ∑ 22  

Predictor X 3 =  SR% = 
JKreg

yxa ∑ 33  

 

Dari rumus di atas dapat diketahui besarnya perbandingan sumbangan 

relatif antara x1 , x 2 dan x 3 . Sumbangan efektif digunakan untuk mengetahui 

besarnya sumbangan variabel x1variabel x 2  dan variabel x 3  terhadap variabel Y  
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3.9.5.5 Mencari Sumbangan Efektif (SE) 

Analisis ini merupakan perhitungan untuk menemukan seberapa besar 

sumbangan efektif dari masing - masing prediktor terhadap prediksi. Sumbangan 

efektif dicari jika prediktornya lebih dari satu. Dalam penelitian ini prediktor ada 

tiga yaitu kelentukan togok (X1), kekutan otot leher (X2),  dan kekutan otot perut 

(X 3 ) maka untuk menemukan sumbangan efektif menggunakan rumus: 

SE X1= 
JKreg

yxb ∑ 11 x Evektivitas garis regresi 

SE X 2 = 
JKreg

yxb ∑ 22  x Evektivitas garis regresi 

SE X 3 = 
JKreg

yxb ∑ 33 x Evektivitas garis regresi 

Dimana, Efektivitas garis regresi =
∑ 2

)(
y
regJK x 100% 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Diskripsi Data 

Data dari hasil tes dan pengukuran kelentukan togok, kekuatan otot leher 

dan kekuatan otot perut pada kemampuan heading kaki sejajar. Karena masing-

masing variabel penelitian memiliki satuan yang berbeda, maka untuk pengolahan 

data terlebih dulu diubah menjadi skor T dengan jalan nilai hasil dikurangi rata-

rata per standar deviasi kali 10 ditambah 50.  

Diskripsi data kelentukan otot togok kekuatan otot leher dan kekuatan 

otot perut, pada kemampuan heading kaki sejajar berdasar hasil tes tersaji pada 

tabel berikut ini :    

Tabel 4.1 

Deskripsi Data Variabel Penelitian 

No Kode 
Kelentukan 
Togok (X1) 

Derajat  

Kekuatan Otot 
Leher (X 2 ) 

Kilogram 

Kekuatan 
Otot Perut(X

3 ) per 30 
detik 

Heading 
(Y) 

Meter 

 ∑  1565 746.00 647.00 104.25 
 Mean 48.91 23.31 20.22 3.26 
 SD 7.59 2.64 2.93 0.84 
 Min 35.00 18.00 15.00 2.00 
 Maks 65.00 28.00 25.00 5.70 
      

 

Tabel 4.1 menyajikan diskripsi data bahwa rata-rata tes kelentukan togok 

dengan menggunakan geneometri yaitu 48.9 derajat, dengan hasil paling randah 
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35 derajat dan paling tinggi 65 derajat. Semakin tinggi  derajat hasil pengukuran 

menunjukkan semakin tinggi kelentukan togok yang dimiliki. Pada rata-rata tes 

kekuatan otot leher menggunakan neck fleksor sebesar 23.31 kg. Variasi 

pengukuran ini relatif besar terbukti kekuatan terendah sebesar 18 kg sedangkan 

kekuatan otot leher paling besar 28 kg. Variasinya kekuatan otot leher ini 

disebabkan cukup banyak subjek yang diteliti. Kekuatan otot perut diukur 

menggunakan tes sit-up diperoleh rata-rata kekuatan otot perut sebesar 20.22. 

Tingkat variasi hasil pengukuran ini juga cukup tinggi, terbukti dari paling tinggi 

adalah 25 kali sedangkan derajat paling rendah sebesar 15 kali per tiga puluh 

detik. Rata-rata hasil heading kaki sejajar 3.26 m, dengan heading terjauh 5.70 

meter dan terdekat 2 meter 

4.1.2 Uji Prasayarat Analisis 

Agar memenuhi persyaratan analisis dalam menguji hipotesis penelitian, 

akan dilakukan beberapa langkah uji persyaratan, meliputi : uji normalitas data, uji 

homogenitas varians data, dan uji linieritas data dan uji keberartian model garis 

regresi. Adapun hasilnya dirangkum pada tabel-tabel di bawah ini. 

4.1.2.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data masing-masing variabel meliputi kelentukan togok, 

kekuatan otot leher dan kekuatan otot perut, serta kemampuan heading kaki 

sejajar dengan anggota sampel sejumlah 32 orang pemain PS. Kertoharjo kota 

Pekalongan berdasar hasil perhitungan diperoleh hasil seperti tersaji pada tabel 4.2 

di bawah ini: 
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Tabel 4.2 

Rangkuman Uji Normalitas Data 

No Variabel 2X hitung
2X tabel Kriteria 

1 Kelentukan Togok 4.0432 7.81 Normal 
2 Kekuatan otot Leher 6.9803 7.81 Normal 
3 Kekuatan otot Perut 3.6521 7.81 Normal 
4 Hasil Heading kaki sejajar 5.1593 7.81 Normal 

 

Kriterian penerimaan Ho adalah apabila 2x hitung < 2x table maka pada 

Table 4.2 memeperlihatkan bahwa 2x hitung < 2x table. Sehingga kriteria penerimaan 

Ho terpenuhi. Ini menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. 

4.1.2.2 Uji Homogenitas Varians Data 

Prasyarat berikutnya untuk memenuhi analisis yaitu melakukan uji 

homogenitas varians data. Uji homogenitas varians data untuk menguji kesamaan 

varians data variabel bebas dengan variabel terikat. Adapun hasil uji homogenitas 

penelitian menggunakan uji bartllet seperti tercantum pada Tabel 4.3 

Tabel 4.3 

Rangkuman Uji Homogenitas Varians Data. 

Variable 2X hitung Dk 2X tabel Keterangan 

X1-Y 4.656 6 12.59 Homogen 

X 2 -Y 5.399 10 18.31 Homogen 

X 3 -Y 9.667 19 30.14 Homogen 

 

Dari table 4.3  kriteria homogenitas adalah X 2
hitung< 2X table. Sehingga  

table diatas menunjukkan bahwa data tersebut homogen. 
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4.1.2.3 Uji Linieritas 

Uji kelinieran atau uji linieritas adalah uji untuk mengetahui apakah 

antara prediktor (X1 dan X2) memiliki sumbangan yang linier atau tidak terhadap 

kriterium (Y). Uji dilakukan dengan teknik analisis varians. Kriteria uji 

dinyatakan linier, jika hasil F hitung X1 dan X2 lebih kecil dari Ftabel pada taraf 

kesalahan 5%. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini.  

Tabel 4.4 

Rangkuman Uji Linieritas Data 

Variabel bebas Fhitung dk1 dk2 F tabel Keterangan 

X1-Y 1.860 5 25 2.603 Linier 

X 2 -Y 0.213 9 21 2.366 Linier 

X 3 -Y 0.260 20 10 2.774 Linier 

 

Hasil uji linieritas data antara X1 dengan Y diperoleh F hitung = 1.860 < 

Ftabel= 2,603, antara X2 dengan Y diperoleh F hitung = 0.,213 < Ftabel = 2,366 dan X

3  dengan Y diperoleh F hitung =-0.260< F tabel maka variabel prediktor penelitian 

yaitu variabel kelentukan togok, kekuatan otot leher dan kekuatan otot perut 

dengan kemampuan heading kaki sejajar dapat dinyatakan linier. 

4.1.3 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis penelitian yang mengkaji sumbangan kelentukan togok, 

kekuatan otot leher dan kekuatan otot perut dengan kemampuan heading kaki 

sejajar dilakukan dengan analisis sumbangan menggunakan teknik regresi 

ganda. 
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4.1.3.1. Sumbangan antara Kelentukan Otot Togok dengan Kemampuan 

Heading kaki sejajar (X1  dengan Y) 

Koefisien korelasi kelentukan otot togok (X1) dengan kemampuan 

heading (Y) berdasarkan hasil analisis sebesar 0,897. Keberartian dari koefisien 

korelasi tersebut dapat diuji dengan menggunakan uji r pada α = 5% dengan n = 

32 yaitu 2.04. Karena t hitung = 11,107 > t tabel = 2.04, maka dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis yang berbunyi “Ada sumbangan yang berarti antara kelentukan 

otot togok dengan kemampuan heading posisi berdiri kaki sejajar pemain PS 

Kertoharjo Kota Pekalongan” diterima. Bentuk sumbangan antara kelentukan 

otot togok (X1) dengan kemampuan menundul bola (Y) dapat digambarkan 

dengan persamaan regresi. 

Berdasarkan hasil analisis regresi pada lampiran diperoleh persamaan 

regresi yaitu Yˆ = 5.156 + 0.897X. Untuk menguji signifikansi dari persamaan 

regresi tersebut digunakan analisis varians untuk regresi. Berdasarkan hasil 

analisis varians untuk regresi diperoleh hasil seperti pada lampiran dan dapat 

dirangkum pada tabel 4.5 berikut : 

Tabel 4.5. 

Hasil Analisis Varians untuk Variabel X1 dengan Y 

Sumber Variasi dk JK RK F F tabel Kriteria 

Total 32 83100.000        

Regresi (a) 1 80000.000 80000.000

123.372 4.171 Signifikan Reresi (b|a) 1 2493.633 2493.633

Residu (S) 30 606.367 20.212
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Berdasarkan tabel di atas di ketahui bahwa untuk uji keberartian 

persamaan regresi dengan uji F diperoleh F hitung = 123,372 > F tabel = 4,171 untuk 

α = 5% dengan dk pembilang = 1 dan dk penyebut = 1. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh tersebut signifikan sehinga 

dapat digunakan untuk menggambarkan bentuk sumbangan antara kelentukan 

togok (X1) dengan kemampuan heading kaki sejajar (Y). 

Dari persamaan regresi tersebut maka dapat digambarkan sumbangan 

kelentukan otot togok dengan kemampuan heading kaki sejajar yaitu apabila 

kelentukan otot togok meningkat sebesar satu unit skor maka kemampuan heading 

kaki sejajar akan meningkat sebesar 0.897 unit skor pada konstanta 5.156. Dan 

sebaliknya apabila kelentukan otot togok menurun sebesar satu unit skor maka 

kemampuan heading kaki sejajar akan menurun sebesar 0.897 unit skor pada 

konstanta 5.156. 

4.1.3.2 Sumbangan antara Kekuatan Otot Leher dengan Kemampuan Heading 

kaki sejajar (X 2  dengan Y) 

Koefisien korelasi kekuatan otot Leher (X 2 ) dengan kemampuan 

heading kaki sejajar (Y) berdasarkan hasil analisis sebesar 0.724. Keberartian dari 

koefisien korelasi tersebut dapat diuji dengan menggunakan uji r pada α = 5% 

dengan n = 32 yaitu 2.04 Karena Fhitung = 5.752 > Ftabel = 2.04, maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis yang berbunyi “Ada sumbangan yang berarti antara 

kekuatan otot leher dengan kemampuan heading kaki sejajar pemain PS 
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Kertoharjo Kota Pekalongan” diterima. Bentuk sumbangan antara kekuatan otot 

Leher (X 2 ) dengan kemampuan heading kaki sejajar (Y) dapat digambarkan 

dengan persamaan regresi. 

Berdasarkan hasil analisis regresi pada lampiran diperoleh persamaan 

regresi yaitu Yˆ = 13.789 + 0.724 X. Untuk menguji signifikansi dari persamaan 

regresi tersebut digunakan analisis varians untuk regresi. Berdasarkan hasil 

analisis varians untuk regresi diperoleh hasil seperti pada lampiran dan dapat 

dirangkum pada tabel 4.6 berikut : 

Tabel 4.6. Hasil Analisis Varians untuk Variabel X 2  dengan Y 

Sumber Variasi dk JK RK F F tabel Kriteria 

Total 32 83100.000        

Regresi (a) 1 80000.000 80000.000

33.091 4.171 Signifikan Reresi (b|a) 1 1625.935 1625.935

Residu (S) 30 1474.065 49.135

 

Berdasarkan tabel di atas di ketahui bahwa untuk uji keberartian 

persamaan regresi dengan uji F diperoleh F hitung = 33,091 > F tabel = 4,171 untuk α 

= 5% dengan dk pembilang = 1 dan dk penyebut = 1. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh tersebut signifikan sehinga 

dapat digunakan untuk menggambarkan bentuk sumbangan antara kelentukan 

togok (X 2 ) dengan kemampuan heading kaki sejajar (Y). 
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Dari persamaan regresi tersebut maka dapat digambarkan sumbangan 

kekuatan otot perut dengan kemampuan heading kaki sejajar yaitu apabila 

kekuatan otot perut meningkat sebesar satu unit skor maka kemampuan heading 

kaki sejajar akan meningkat sebesar 0.724 unit skor pada konstanta 13.789. Dan 

sebaliknya apabila kekuatan otot perut menururn sebesar satu unit skor maka 

kemampuan heading kaki sejajar akan menurun sebesar 0.724 unit skor pada 

konstanta 13.789. 

4.1.3.3 Sumbangan antara Kekuatan Otot Perut dengan Kemampuan 

Heading kaki sejajar (X 3  dengan Y) 

Koefisien korelasi kekuatan otot perut (X 3 ) dengan kemampuan 

heading kaki sejajar (Y) berdasarkan hasil analisis sebesar 0,838. Keberartian 

dari koefisien korelasi tersebut dapat diuji dengan menggunakan uji r pada α = 

5% dengan n = 32 yaitu 2.04 Karena rhitung = 8.411 > rtabel = 2.04, maka 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang berbunyi “Ada sumbangan yang 

berarti antara kekuatan otot perut dengan kemampuan heading kaki sejajar 

pemain PS Kertoharjo Kota Pekalongan” diterima. Bentuk sumbangan antara 

kekuatan otot perut (X1) dengan kemampuan heading (Y) dapat digambarkan 

dengan persamaan regresi. 

Berdasarkan hasil analisis regresi pada lampiran diperoleh persamaan 

regresi yaitu Yˆ = 8.100 + 0.838 X. Untuk menguji signifikansi dari persamaan 

regresi tersebut digunakan analisis varians untuk regresi. Berdasarkan hasil 

analisis varians untuk regresi diperoleh hasil seperti pada lampiran dan dapat 

dirangkum pada tabel 4.7 berikut : 
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Tabel 4.7. Hasil Analisis Varians untuk Variabel X 3  dengan Y 

Sumber Variasi dk JK RK F F tabel Kriteria 
Total 32 83100.000        
Regresi (a) 1 80000.000 80000.000

70.752 4.171 Signifikan Reresi (b|a) 1 2176.938 2176.938
Residu (S) 30 923.062 30.769

 

Berdasarkan tabel di atas di ketahui bahwa untuk uji keberartian 

persamaan regresi dengan uji F diperoleh F hitung = 70.752 > F tabel = 4,171 untuk α 

= 5% dengan dk pembilang = 1 dan dk penyebut = 1. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh tersebut signifikan sehinga 

dapat digunakan untuk menggambarkan bentuk sumbangan antara kekuatan otot 

perut (X 3 ) dengan heading kaki sejajar (Y). 

Dari persamaan regresi tersebut maka dapat digambarkan sumbangan 

kekuatan otot perut dengan kemampuan heading kaki sejajar yaitu apabila 

kekuatan otot perut meningkat sebesar satu unit skor maka kemampuan heading 

kaki sejajar akan meningkat sebesar 0.838 unit skor pada konstanta 8.100. Dan 

sebaliknya apabila kekuatan otot perut menururn sebesar satu unit skor maka 

kemampuan heading kaki sejajar akan menurun sebesar 0.838 unit skor pada 

konstanta 8.100. 

4.1.3.4 Sumbangan antara Kelentukan Otot Togok Kekuatan Otot Leher dan 

Kekuatan Otot Perut dengan Kemampuan Heading kaki sejajar (X1,  X 2 .X 3  

dengan Y) 
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Koefisien korelasi dan kelentukan otot togok (X1), kekuatan otot leher 

(X2) dan kekuatan otot perut (X 3 ) dengan kemampuan heading kaki sejajar (Y) 

berdasarkan hasil analisis sebesar 0.917. Keberartian dari koefisien korelasi ganda 

tersebut tersebut diuji dengan menggunakan uji analisis varians. Berdasarkan hasil 

pada lampiran diperoleh hasil seperti terangkum pada tabel 4.8 berikut : 

Tabel 4.8. Hasil Analisis Varians Untuk Regresi Ganda 

Sumber variasi dk JK KT F hitung F tabel 
Regresi 3 2606.542 868.847 49.301 2.947 
Residu 28 493.458 17.623 
Total 31 3100.000       

 

Berdasarkan hasil analisis varians pada tabel di atas diperoleh Fhitung = 

49,301 > Ftabel = 2,947 untuk α = 5% dengan dk pembilang = 3 dan dk penyebut = 28. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang berbunyi “Ada 

sumbangan yang berarti antara kelentukan otot togok, kekuatan otot leher dan 

kekuatan otot perut dengan kemampuan heading kaki sejajar pemain PS Kertoharjo 

Kota Pekalongan tahun 2009” diterima. 

Bentuk sumbangan yang berarti antara kelentukan otot togok, kekuatan otot 

leher dan kekuatan otot perut dengan kemampuan heading kaki sejajar dapat 

digambarkan dengan persamaan regresi ganda. Berdasarkan hasil analisis regresi 

ganda pada lampiran diperoleh persamaan regresi yaitu Yˆ = 1.183 + 0.613 X1 + 

0.118 X2 +0.245 X 3 . Untuk menguji signifikansi dari persamaan regresi ganda 

tersebut digunakan analisis varians untuk regresi. Berdasarkan hasil analisis varians di 

atas diperoleh F hitung > F tabel,. Dengan demikian menunjukkan bahwa persamaan 
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regresi ganda yang diperoleh tersebut signifikan sehinga dapat digunakan untuk 

menggambarkan bentuk sumbangan antara kelentukan togok (X1) kekuatan otot leher 

(X2) dan kekuatan otot perut (X 3 ) dengan kemampuan heading kaki sejajar (Y). 

Dari persamaan regresi ganda tersebut maka dapat digambarkan 

sumbangan kelentukan togok, kekutan otot leher dan kekuatan otot perut dengan 

kemampuan heading kaki sejajar yaitu  apabila kelentukan togok, kekuatan otot 

leher, kekuatan otot perut secara bersama-sama meningkat sebesar satu unit skor 

maka kemampuan heading kaki sejajar akan meningkat sebesar 

0.613+0.118+0.245 unit skor pada konstanta 1.183. Dan sebaliknya apabila 

kekuatan otot perut dan kelentukan otot togok menurun secara bersama-sama 

sebesar satu unit skor maka kemampuan heading kaki sejajar akan menurun 

sebesar 0.613+0.118+0.245 unit skor pada konstanta 1.183. 

Besarnya sumbangan kelentukan togok (X1), kekutan otot leher (X2)  dan 

kekuatan otot perut (X 3 ) dengan kemampuan heading kaki sejajar (Y) secara 

bersama-sama atau secara simultan dapat diketahui dari koefisien determinasi 

ganda. Berdasarkan hasil analisis diperoleh harga koefisien determinasi (R 2 ) 

sebesar 0.841. Dengan demikian besarnya sumbangan kelentukan togok (X1), 

kekutan otot leher (X2) dan kekuatan otot perut (X 3 ) dengan kemampuan heading 

kaki sejajar (Y) adalah 84.1% dan selebihnya yaitu 15,9% dari kemampuan 

heading kaki sejajar (Y) dipengaruhi faktor lain di luar kelentukan togok kekuatan 

otot leher dan kekuatan otot perut yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 
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Besarnya sumbangan dari masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat dapat diketahui dari sumbangan relatif masing-masing variabel. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh sumbangan efektif kelentukan togok (X1) 

sebesar 65.4%, kekuatan otot leher kekuatan (X2) sebesar 10.2% dan kekuatan 

otot perut terhadap kemampuan heading kaki sejajar (Y) sebesar 24.4%. Dengan 

demikian terlihat bahwa kelentukan otot togok memberikan sumbangan paling 

besar terhadap kemampuan heading kaki sejajar dibandingkan duan variable 

bebas lainnya. Sedangkan kekuatan otot perut memberikan sumbangan lebih besar 

dari pada kekuatan otot leher, ini berarti sumbangan kekuatan otot leher 

memberikan proporsi sumbangan paling kecil. 

4.2 Pembahasan 

Merujuk pada hasil perhitungan dan analisis data penelitian, terlihat 

bahwa ada sumbangan yang berarti antara kelentukan togok, kekuatan otot leher 

dan kekuatan otot perut dengan kemampuan heading kaki sejajar pada pemain PS 

Kertoharjo kota Pekalongan tahun 2009. Bentuk sumbangan yang dibentuk adalah 

sumbangan yang positif dan berarti. Berkaitan dengan hal tersebut, selanjutnya 

akan dibahas hal-hal sebagai berikut : 

4.2.1 Sumbangan Kelentukan Otot Togok dengan Kemampuan Heading 

Kaki Sejajar 

Kelentukan otot togok merupakan hal yang sangat penting dalam 

kegiatan gerak olahraga khususnya gerakan heading kaki sejajar, sebab jika 

ditinjau dari mekanika gerak heading kaki sejajar yang paling dominan adalah 
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gerakan melecutkan togok ke depan. Semakin luas amplitudo lecutan togok 

tersebut maka akan semakin besar tenaga yang dihasilkan untuk heading. 

Tentunya dengan tenaga semakin besar tersebut hasil headingnya akan semakin 

jauh. 

Kenyataan tersebut terbukti melalui penelitian ini dimana dimana 

diperoleh temuan bahwa ada sumbangan yang signifikan antara kelentukan otot 

togok dengan kemampuan heading kaki sejajar pada pemain sepakbola PS 

Kertoharjo kota Pekalongan tahun 2009. Adanya sumbangan tersebut disebabkan 

kelentukan togok akan memberi sumbangan dalam bentuk besarnya sudut gerakan 

ke belakang oleh otot-otot yang terdapat pada bagian punggung seperti m. 

milliocostalis, m. longissimus, m. semispinalis, m .multifidus. Otot- otot tersebut 

akan menarik batang badan ke belakang semaksimal mungkin. Semakin besar 

derajat yang dibuat oleh kelentukan togok, maka akan semakin besar pula 

kekuatan yang ditimbulkan otot bagian depan perut sehingga lecutan tubuh bagian 

atas togok, leher dan kepala yang berpangkal pada panggul akan semakin cepat 

sehingga perkenaan bola pada dahi menjadi lebih keras yang pada akahirnya bola 

akan mampu disundul pada jarak yang semakin jauh. 

Berorientasi pada hasil tersebut, dimana keberhasilan heading kaki 

sejajar salah satunya ditentukan oleh komponen kondisi fisik kekuatan kelentukan 

togok, maka dalam upaya meningkatkan kemampuan heading perlu diperhatikan 

secara serius aspek tersebut agar diperoleh hasil yang semakin optimal. 
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4.2.2 Sumbangan Kekuatan Otot Leher dengan Kemampuan Heading Kaki 

Sejajar 

Kekuatan otot leher memberikan sumbangan yang signifikan namun 

proposinya paling sedikit dari variable bebas lainnya karena otot leher hanya 

melakukan topangan pada kepala sehingga kerja otot leher kurang maksimal. Otot 

leher berperan dalam melakukan heading karena sruktur otot leher yang baik 

dirancang khusus untuk memungkinkan gerakan leher atau struktural untuk 

memberikan dukungan bagi kepala. Gerakan kepala bergantung pada fleksibilitas 

dan kekuatan otot leher. Komponen lain secara struktural memerlukan kerjasama 

dari otot leher dan otot utama yang terlibat dalam manipulasi leher. Otot leher 

bertanggung jawab atas rotations kepala, lipatan kepala dari satu sisi yang lain, 

atau ekstensi kepala.   

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan otot leher 

bersumbangan secara signifikan dengan kemampuan heading kaki sejajar pada 

pemain sepakbola PS Kertoharjo kota Pekalongan tahun 2009. Berorientasi pada 

hasil tersebut, dimana keberhasilan heading kaki sejajar salah satunya ditentukan 

oleh komponen kondisi fisik kekuatan otot leher, maka dalam upaya 

meningkatkan kemampuan heading kaki sejajar perlu diperhatikan secara serius 

aspek tersebut agar diperoleh hasil yang semakin optimal. 

4.2.3 Sumbangan Kekuatan Otot Perut dengan Kemampuan Heading Kaki 

Sejajar 

Mencermati keberadaan otot perut, jika dikaji secara seksama otot perut 

memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan gerak heading kaki 
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sejajar. Hal ini dapat dimengerti karena saat melakukan gerakan melecutkan 

badan ke depan terutama dalam pelaksanaan heading kaki sejajar memerlukan 

kekuatan otot perut yang besar untuk mendorong togok ke depan.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan otot perut 

bersumbangan secara signifikan dengan kemampuan heading kaki sejajar pada 

pemain sepakbola PS Kertoharjo kota Pekalongan tahun 2009. Otot perut sebagai 

otot-otot batang badan merupakan otot-otot penegak badan selain otot punggung. 

Sebagai otot penegak badan, otot perut memiliki arti penting dalam sikap dan 

gerak-gerik tulang belakang. Secara logika dapat dimengerti karena anggota gerak 

atas dalam melakukan gerakan terutama sekali dalam pelaksanaan heading kaki 

sejajar memerlukan ayunan togok yang didukung oleh persendian pada panggul. 

Persendian panggul digerakkan oleh otot perut dan otot punggung.  

Sebagai otot penopang tegaknya tubuh, otot perut memberikan manfaat 

yang sangat besar di dalam ayunan togok. Ayunan togok yang cepat dan kuat dan 

dengan fleksibilitas gerakan yang baik akan menyebabkan ayunan togok dengan 

amplitudo yang besar. Amplitudo ayunan togok yang besar tersebut akan 

menyebabkan gerakan kepala yang merupakan bagian tubuh yang bersentuhan 

langsung dengan bola saat heading menjadi cepat dan kuat. Ayunan kepala yang 

cepat dan kuat tersebut tentunya akan menghasilkan jarak hasil heading yang 

jauh. 

Berorientasi pada hasil tersebut, dimana keberhasilan heading salah 

satunya ditentukan oleh komponen kondisi fisik kekuatan otot perut, maka dalam 
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upaya meningkatkan kemampuan heading perlu diperhatikan secara serius aspek 

tersebut agar diperoleh hasil yang semakin optimal. 

4.2.4 Sumbangan Kelentukan Togok Kekuatan Otot Leher dan Kekuatan 

Otot Perut dengan Kemampuan Heading Kaki Sejajar 

Kelentukan togok, kekuatan otot leher dan kekuatan otot perut dengan 

kemampuan heading pada posisi kaki berdiri sejajar dalam permainan sepakbola, 

secara bersama-sama ketiga prediktor memiliki sumbangan dengan kriterium. 

Memiliki kelentukan togok, kekuatan otot leher dan kekuatan otot perut yang baik 

akan menghasil heading bola yang lebih jauh dibandingkan dengan kekuatan otot 

perut dan kelentukan otot togok yang kurang baik. Berdasar pada hasil analisis 

data kelentukan togok, kekuatan otot leher dan kekuatan otot perut memberikan 

sumbangan secara bersama-sama terhadap kemampuan heading posisi berdiri kaki 

sejajar pada pemain sepakbola PS kertoharjo kota Pekalongan tahun 2009 sebesar 

84.1% dengan sumbangan terbesar diberikan oleh kelentukan togok yaitu 65.4%, 

kekuatan otot leher memberikan sumbangan sebesar 10.2% sedangkan kekuatan 

otot perut memberikan sumbangan sebesar 24.4%. 

Lebih tingginya dominasi yang dimiliki oleh kelentukan otot togok dalam 

menungjang keberhasilan heading kaki sejajar pada posisi kaki berdiri sejajar 

dikarenakan menurut Luxbacher (1997:58), heading membutuhkan  koordinasi 

yang tepat dengan cara melengkungkan badan ke belakang lalu mengayunkan 

kepalanya ke depan saat heading. Dengan semakin jauh amplitudo gerakan togok 

maka tenaga yang dihasilkan akan semakin besar sehingga bola yang tersundul 

akan terlepar lebih jauh.  
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Kedudukan otot perut dalam pelaksanaan heading yang berupa gerakan 

lecutan togok dari belakang ke depan merupakan konponen pendukung kecepatan 

lecutan togok. Secara umum menurut Raven (1981:12), otot perut merupakan 

otot-otot penegak badan selain otot punggung, otot-otot dinding perut merupakan 

otot-otot yang antagonis terhadap punggung. Otot-otot perut yang terlatih dengan 

baik; akan memfiksasikan tulang belakang, dan membantu fungsi gerak otot–otot 

punggung. Jadi dalam pelaksanakan heading kaki sejajar memerlukan otot-otot 

perut yang kuat dalam menunjang fungsi otot–otot punggung guna menghasilkan 

lecutan togok yang cepat dalam amplitudo yang luas. 

Otot leher berperan dalam mempertahankan posisi kepala, untuk 

melakukan gerakan heading terdapat dua gerakan fleksi (kedepan) dan antrofleksi 

(kebelakang). Gerakan fleksi ini menyebabakan otot musculus 

sternocleidomastoid dan musculus masseter bekerja menahan kepala saat 

melakukan heading karena otot-otot tersebut melakukan tahanan dan dorongan 

dari bola yang datangnya dari depan.  

Hal yang perlu diperhatikan agar hasil heading bola lebih optimal adalah 

mengkoordinasikan unsur-unsur kekuatan otot perut dan kelentukan otot togok 

agar membentuk suatu gerakan yang sinkron mengarah pada bola yang ingin 

disundul, sebab menurut Luxbacher (1997:87) keberhasilan heading kaki sejajar 

sangat ditentukan oleh koordinasi yang baik antara gerakan dengan waktu yang 

tepat melakukan heading serta kemantapan perkenaan bola pada dahi. Dengan 
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penguasaan teknik yang baik serta didukung oleh kondisi fisik pada bagian-bagian 

tubuh yang menunjang gerakan heading yang baik pula, maka heading yang 

dihasilkan akan menjadi lebih optimal. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil simpulan bahwa interaksi 

kelentukan togok, kekuatan otot leher dan kekuatan otot perut memberikan 

sumbangan yang positif terhadap hasil heading kaki sejajar pemain PS. 

Kertoharjo kota Pekalongan tahun 2009 yaitu sebagai berikut: 

1) Ada sumbangan yang signifikan antara kelentukan togok terhadap hasil 

heading kaki sejajar pemain PS Kertoharjo kota Pekalongan tahun 2009 sebesar 

65.4%.  

2) Ada sumbangan yang signifikan antara kekuatan otot leher terhadap hasil 

heading kaki sejajar pemain PS Kertoharjo kota Pekalongan tahun 2009 sebesar 

10.2%. 

3) Ada sumbangan yang signifikan antara kekuatan otot perut terhadap hasil 

heading kaki sejajar pemain PS Kertoharjo kota Pekalongan tahun 2009 sebesar 

24.4%. 

4) Sumbangan kelentukan togok, kekuatan otot leher dan otot perut terhadap 

kemampuan heading kaki sejajar adalah 84,1% dengan sumbangan terbesar 

diberikan oleh kelentukan togok, sedangkan kekuatan otot perut memberikan 

sumbangan lebih besar dari pada kekuatan otot leher. 
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5.2 Saran 

Berkaitan dengan hasil penelitian disarankan: 

1. Kepada pelatih PS. Kertoharjo khususnya untuk memberi latihan heading bagi 

pemain sepakbola dengan memberikan latihan kelentukan togok, kekuatan 

otot leher kekuatan otot perut berkesinambungan atau saling koordinasi. 

2. Penelitian lain dengan menambah variabel lainnya seperti frekuensi latihan 

maupun metode latihan yang digunakan. 

3. Sesuai dengan gerak bola, heading merupakan gerakan yang dilakukan dengan 

bola diam maupun bola yang bergerak sehingga perlu penelitian dengan 

memperhatikan gerakan bola. 
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